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  الملخص التنفيذي
  

   الدولي  اإلقتصادنموالتوقعات بشأن 
  والتنمية المستدامة

  
 .عدد العام الماضي من هذا التقريروفقا لتوقعات ال. 2012ضعف اإلقتصاد الدولي آثيرا في عام 

 أوروبا، في حالة من الرآود المزدوج، بينما  خاصة فيسقط عددا متزايدا من اإلقتصادات المتقدمة،
وقعت العديد من . الدول التي تواجه أزمة الديون السيادية إلي حالة أعمق من الرآوددخلت 

 البطالة المرتفعة مستويات  بسببنخفاض اإلمناإلقتصادات المتقدمة في براثن ديناميات متزايدة 
 عن طريِق سياسات التفشف المالي  وأعباء الدين العام ام تفاقمت آثاره، ضعف للطلب الكليو

  .شة الماليةوالهشا
  

تمتد آثار المشاآل اإلقتصادية للدول المتقدمة إلي إقتصادات الدول النامية واإلقتصادات   
 الحادة في قلباتالمارة بمرحلة تحول من خالل الطلب األضعف علي صادرات تلك الدول، والت

 إال أن ابعة منها،مشاآل داخلية ن تواجه اإلقتصادات النامية األآبر. فقات رأس المال وأسعار السلعتد
بسبب القيود التمويلية لدي بعض تواجه طلبا ضعيفا علي اإلستثمار ) بما في ذلك الصين(بعضها 

الدخل صمدت أغلب الدول منخفضة . قطاعات اإلقتصاد والطاقة اإلنتاجية الزائدة في قطاعات أخري
 اإلبطاء الحادث لدي آل من  أنها تواجه حاليا آثار سلبية متزايدة منبدرجة معقولة حتي اآلن، إال

مازالت التوقعات المتعلقة بالعامين المقبلين تتسم . الدول المتقدمة والدول الرئيسية متوسطة الدخل
  .انب الهبوطالشكوك الرئيسية ،ومخاطر تميل نحو جبإستمرار التحديات، والعديد من 

  
، ويتوقع أن  2012ل عام خال% 2.3 إلييتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الدولي   

ستعجز العديد ). 0.1الشكل رقم  (2014خالل عام % 3.2 و 2013خالل عام % 2.5يظل أقل من 
 أن تستعيد النزيف الكبير من الوظائف  عنمن اإلقتصادات، عند هذا المعدل المنخفض من النمو،

  .التي خسرتها خالل فترة الرآود الكبير
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                                )   0.1(الشكل رقم 
أرم اليقين بالنسبة للمستقبل المنظوضعف اإلقتصاد الدولي وسيادة حالة من الشك وعد  

 نسبة التغير

 
    سياسيتصور                                                                       
 

 خط األساس                               
 
 
 

  تصور الجانب السلبي                                                          
 
 
 
 
 
 
  
  

تظل معدالت البطالة مرتفعة للغاية، بصفة خاصة لدي اإلقتصادات المتقدمة، ويبقي  الوضع   
ات د معدل اإلرتفاع في البطالة، ووصل إلي مستويتزاي. في أوروبا ممثال ألقصي أنواع التحدي

ساءت األوضاع بصورة أآبر لد ي آل من اليونان . مقارنة بعام مضي% 12 من ت إقتربقياسية
تمكن عدد قليل من . وأسبانيا، حيث يعاني أآثر من ربع قوة العمالة لدي السكان من البطالة

لوآسومبرج وهولندا من تحقيق معدالت منخفضة النمسا، وألمانيا، و: اإلقتصادات في المنطقة مثل
إرتفعت معدالت البطالة حثيثا لدي شرق ووسط أوروبا خالل عام %. 5للبطالة وصلت إلي حوالي 

تراجع معدل البطالة لدي اليابان إلي أقل من . ، ويرجع ذلك جزئيا إلي سياسات التفشف المالية2012
، 2012خالل أغلب عام % 8لبطالة أعلي قليال من نسبة أما الواليات المتحدة، فقد ظل معدل ا% . 5

  .إال أنه إنخفض قليال عن هذا المستوي بدءا من شهر سبتمبرومابعده
  

في نفس الوقت لدي اإلقتصادات المتقدمة أآثر ) أآثر من عام(بلغ معدل البطالة طويل األمد   
.  مليون عامل17ي  حوالي ، األمر الذي إلقي بآثاره عل2012بحلول شهر يوليو % 35من نسبة 

هذا، ومن شأن تواصل معدالت البطالة بصورة مزمنة أن يؤدي إلي آثار سلبية طويلة المدي علي 
  . األشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلي اإلقتصاد بصفة عامة

  
يجب أن تحظي عملية خلق وظائف بصورة أآبر وأآثر إستدامة بأولوية سياسية خاصة لدي   

إذا إستمرت معدالت النمو لدي اإلقتصادات المتقدمة . متقدمة في المستقبل المنظوراإلقتصادات ال
بنفس الضعف المقدر لها وفقا لتصورات خط األساس، فإن معدالت التوظسف لن تعود إلي مستويات 

  )0.2الشكل رقم   (2016 بعد وقت طويل من حلول عام ما قبل األزمة إال
  
  

/ األمم المتحدة : المصدر
إدارة الشئون اإلقتصادية 

 واإلجتماعية
 

 2012معدل للنمو لعام . أ
التقديرات لعام . مقدر جزئيا

 عبارة عن 2014 و 2013
إنظر قسم . تنبؤات

" الشكوك والمخاطر"
بالنسبة للنقاش حول تصور 

الجانب السلبي وصندوق 
 بشأن مناقشة سيناريو 1.3

 السياسات
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                                                               0.2الشكلل رقم 
 أزمة الوظائف تستمر في أوروبا والواليات المتحدة واإلنتعاش سيستغرق بعض الوقت  

    نسبة التغير

  
 
 
 
. 

 16(منطقة اليورو             
   اإلقتصادات المتقدمة            

     
 
 
 
  

تراجعت معدالت البطالة لدي أغلب . يتفاوت موقف التوظيف بدرجة آبيرة بين الدول النامية  
ستويات أقل مما شهدته قبل األزمة إقتصادات شرق آسيا و أمريكا الالتينية، أو إنخفضت، إلي م

 2012 ولم يؤدي عام 2011إتسم هذا النمو باإلعتدال خالل النصف الثاني من عام . المالية الدولية
 وهو ما يمثل عالمة إيجابية، -إلي حدوث أي إرتفاع ملحوظ في معدالت البطالة لدي تلك المنطقتين

 ما يأتي متأخرا بعض الشىء عقب فترات التباطؤ معدالت البطالة عادةمع التحفظ بان اإلرتفاع في 
 ظلي. إذا إستمر التباطؤ في النمو اإلقتصادي فإن معدالت البطالة قد ترتفع بصورة حادة. اإلقتصادي

موقف التوظيف ممثال ألحد المشاآل الرئيسية في أفريقيا بالرغم من معدالت النمو القوية نسبيا في 
. الوظائف المتولدة عن هذا النمونطقة، وذلك من خالل مستوي ونوعية الناتج المحلي اإلجمالي في الم

مازال نصيب الفقراء العاملين آبيرا، . حد التحديات المشترآة بين الدول الناميةأتظل نوعية الوظائف 
وأغلب العاملين يشغلوا وظائف ذات نوعية حرجة غير مستقرة لدي القطاعات غير الرسمية من 

 آما تظل ظاهرة التفاوت الحاد في معدالت التوظيف لدي الشباب . زالت تتوسعاإلقتصاد والتي ما
  . وبين الجنسين تمثل تحديات إجتماعية وإقتصادية رئيسية لدي العديد من الدول النامية

  
لدي الدول النامية يتضمنا إن التباطؤ الدولي في النمو والمخاطر المتزايدة لموقف التوظيف   
التعليم، والصحة، : لهامش المتاح ماليا لإلستثمارات في لخفض الفقر وتضاؤال أقل آثيرا لتمعدال

وأساسيات الصرف الصحي، وفي المجاالت األخري الحساسة الالزمة لتسريع عملية التقدم نحو 
يظل هذا الوضع أآثر أهمية وواقعية بالنسبة للدول األقل نموا التي . تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

التي تتلقي هي الدول  أسعار السلع، وتقلباتر تعرضا للتأثيرات الحادة الناجمة عن صدمات تظل أآث
زايد من اجهة التقشف المالي المتفي مو  حيث إنخفضت مساعدات التنمية الرسمية تمويال خارجيا أقل
  .قبل الدول المانحة

  
احد لبروتوآول إنخفضت إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري من قبل دول الملحق رقم و  

 ضعف النمو اإلقتصادي الدولي، حيث يقدر أنها إنخفضت بمعدل يصل إلي  حالةآيوتو بمساعدة من
% 3يمثل ذلك توجها عكسيا للزيادة التي طرأت بنسبة وصلت إلي . 2012-2011خالل عام % 2

/  األمم المتحدة :المصدر
إدارة الشئون اإلقتصادية 
واإلجتماعية ، بناء علي 

عمل الدولية بيانات منظمة ال
 وصندوق النقد الدولي

 
 الجدول يبين :ملحوظة

نسبة التغير إلجمالي العمالة 
بالنسبة ) آمتوسط متحرك(

. لذروات ما قبل الرآود
الخطوط (التقديرات 
علي أساس ) المتقطعة

تقديرات مرونة ناتج 
، وفقا )قانون أوآن(العماالة 

لمنهجية مماثلة لمنظمة 
العمل الدولية ، وتقرير 

 2011البنك الدولي عام 
)جنيف(  
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مع  2009م اخالل ع% 6إنخفضت إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري بنسبة . 2010خالل عام 
 عادت معدالت اإلنخفاض في .إنخفاض معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بسبب الرآود الكبير

تزايد األنخفاض الحادث  مع إنبعاثات غازات األحتباس الحراري إلي معدلها المنخفض طويل األمد 
-2013يتوقع أن تنخفض معدالت إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري بصورة أآبر خالل . مؤخرا
لقد حققت دول الملحق رقم .  مع تواضع معدالت النمو اإلقتصادي لدول الملحق رقم واحد 2014

من  % 5واحد المستهدف الفعلي من خفض إنبعاثات غازات األحتباس الحراري بنسبة ال تقل عن 
  .2012-2008 خالل فترة اإللتزام  مابين 1990مستويات عام 

  
اس الحراري تتزايد بصورة آبيرة لدي العديد من الدول النامية إال أن إنبعاثات غازات األحتب  

 أبعد ما يكون عن المسار الصحيح لخفض معدالت إنبعاث في نفس الوقت، والعالم بصفة عامة
غازات اإلحتباس الحراري بالدرجة الالزمة لإلبقاء علي ترآيز غاز ثاني أوآسيد الكربون بدرجة 

هدف الحفاظ علي إستقرار معدالت مر الذي يعد متسقا مع األ(  جزء من المليون 450أقل من 
 درجة مئوية أو أقل مقارنة باألوضاع السابقة 2اإلحتباس الحراري عند درجة حرارة ال تزيد عن 

يلزم لتفادي تجاوز هذا الحد أن يتم خفض إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري بنسبة ). للتصنيع
يجب . ن تحقيق مثل هذا الهدف في ضوء المعدالت الحاليةال يمك. مع حلول منتصف القرن% 80

وبالرغم من التكلفة اإلستثمارية المرتفعة لخلق مثل تلك . خلق مسارات للنمو أآثر إخضرارا اآلن
المسارات، إال أنها ستوفر فرصة للتعافي اإلقتصادي القوي في األجل القصيرولموازنة االختالالت 

  .لياإلقتصادية علي المستوي الدو
  

، وتظل التوقعات بشأن متقدمةب اإلقتصادات التظل معدالت التضخم تحت السيطرة لدي أغل  
التضخم منخفضة في ضوء الفجوات الكبيرة في اإلنتاج والضغوط السلبية علي األجور لدي العديد 

من % 2 إلي حدود 2012خالل عام إنخفضت مستويات التضخم لدي الواليات المتحدة . من الدول
يتوقع أن يحدث المزيد من اإلنخفاض للمعدل األساسي . 2011خالل عام % 3ل وصل إلي معد

يتوقع أن يظل المعدل األساسي للتضخم في منطقة اليورو أعلي من نسبة . 2013للتضخم خالل عام 
 والذي ال يتضمن ظلت معدالت التضخم األساسي،. المصرف المرآزيالمستهدفة من قبل % 2

 أقل آثيرا في حدود لطاقة، والغذاء، والكحول، والتبغ، مثل التقلباتالبنود عالية االتغير في أسعار 
يتوقع أن تنخفض معدالت .  نحو اإلرتفاعافر أي دالئل تشير وجود ضغوط تدفعه، مع عدم تو1.5%

آما يتوقع أن تنخفض معدالت التضخم لدي الدول . التضخم حثيثا وفقا لتوقعات المستقبل القريب
مازالت اليابان تمربمرحلة إنكماش حتي بالرغم من قيام البنك .  حديثا لإلتحاد األوروبيالمنضمة

  .المرآزي برفع المعدل المستهدف من التضخم ليساهم في إزآاء التوقعات بالنسبة لمستقبل التضخم
  

، إال أن معدالته ما زالت مرتفعة 2012 خالل عام تراجع التضخم لدي غالبية الدول النامية  
يتوقع أن تتزايد أسعار الغذاء بسبب الجفاف لدي العديد من . صورة عنيدة لدي بعض تلك الدولب

المناطق المنتجة للغذاء، وبسبب تواصل إرتفاع أسعار النفط، وبسبب بعض القيود  القائمة علي 
العرض لدي بعض الدول بالتحديد، األمر الذي من شأنه أن يخلق بعض الضغوط التضخمية لدي 

بينما إنخفضت معدالت التضخم لدي العديد من اإلقتصادات . 2014- 2013ل النامية خالل الدو
لدي آل من أنجوال ونيجيريا، وبعض األماآن % 10األفريقية، فإن معدل التضخم ما زال أعلي من 

يتوقع أن تظل معدالت التخضم منخفضة لدي أغلب شرق أفريقيا، إال أنه ما زال هناك قلقا . األخري
 في المتوسط، 2012خالل عام % 11ي أغلب دول جنوب آسيا حيث تعدت معدالت التضخم نسبة لد

مازالت معدالت التضخم . 2014-2013خالل % 10ويتوقع أن تظل معدالت التضخم أعلي من 
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في %)  10أعلي من (منخفضة لدي أغلب إقتصادات غرب آسيا، بالرغم من أنها مازالت مرتفعة 
يتوقع أن تظل معدالت التضخم عند . لدي الجمهورية العربية السورية%) 30(اية اليمن، ومرتفعة للغ

  .لدي أمريكا الالتينية والكاريبي% 6مستوي 
  
  
  

  التجارة الدولية وأسعار السلع
  

تباطأ النمو في التجارة الدولية بصورة حادة للسنة الثانية علي التوالي، حيث إنخفض معدل النمو من 
يعد معدل النمو الضعيف . 2012لعام % 3.2، ثم إلي 2012لعام %  6.4ي  إل2010عام % 12.6

. لإلقتصاد الدولي، خاصة لدي أوروبا وإقتصادات متقدمة أخري، السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ
 النمو في التجارة الدولية، وفقا لتوقعات تصور خط األساس، إلي معدالته ليتوقع أن يرتفع معد
إال أن الدول النامية آانت أآثر حيوية . 2014بحلول عام % 5مدي البالغة حوالي المتوسطة طويلة ال

 في  تكاملهاوتزايدت أهميتها في مواجهة اإلنخفاض المتجدد للتجارة الدولية، وذلك جنبا إلي جنب مع
  .سالسل القيمة العالمية

  
ه من إرتفاع خالل  إمتدادا لما حققت2012 العديد من السلع خالل عام  أسعارتواصل إرتفاع  

تراجعت أسعار العديد من السلع بعض الشيء . تقلبات مع بعض النوبات الكبيرة من ال2011عام 
خالل الربع األول من العام في ضوء  بعد أن إرتفعت بصورة حادة 2012أثناء الربع الثاني من عام 

وبي والتي أدت بدورها  عمليات إعادة التمويل طويلة األمد التي قام بها المصرف المرآزي األور
إال أنه ظلت أسعار الغذاء والنفظ مرتفعة . إلي تغذية تصورات خاطئة بشأن صحوة إقتصادية سريعة

خالل الربع الثالث، وذلك آنتيجة لآلثار العكسية للظروف المناخية لدي العديد من الدول وإلي 
لمقابل سيادة نظرة إقتصادية  أدي في ا.المخاطر اآلستراتيجية المتجددة بمنطقة الشرق األوسط

ظل . متشائمة في األجل المنظور إلي المزيد من الخفض في أسعارالمواد األولية والمعادن والفلزات
مصدري السلع الذين إستفادوا من الشروط األفضل للتبادل التجاري خالل األعوام القليلة الماضية 

هذا ، وقد تؤدي المضاربات . المستقبليةمعرضين للضغوط السلبية علي األسعارفي إطار التوقعات 
 أسعار السلع في إطار قلباتالمالية وتطوير منتجات مالية مقومة بالسلع إلي المزيد من التضخيم في ت

يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء بعض الشيء مع تباطؤ الطلب الدولي، ومع . توافر السيولة بغزارة
مع إفتراض ضيق الهامش المتاح الستخدام يتوقع،  إال أنه. فرضية وجود ظروف مناخية مالئمة

وضيق األسواق بالنسبة لمعظم األطعمة األساسية، يتوقع أن تؤدي أي صدمات ولو محدودة األسهم 
  . األسعار مستويات فية جديدة  إلي إرتفاعات حاد بسهولةفي العرض

  
ناطق ومجموعات  اإلقتصادي القوي في تجارة الخدمات الذي تمر به جميع المإن التعاف  

بينما إنكمش القطاع . 2011 خالل الربع األول من عام تراجع بدأ في ال2010الدول خالل عام 
.  اإلنبعاث للكربونالسفر والنقل آثيفة قطاعات إستمرالتوسع فيالمالي لدي بعض الدول النامية، 

بينما تزايدت . عالميةة الع في التجارة من خالل سالسل القيمظلت خدمات النقل في النمو مع التوس
نامية، فإن هذا للدول ا لدي اإليرادات النقد األجنبي، خاصة البضائع آمصدر أهمية تنامي قطاع نقل

 يجب أن يضع .)0.3الشكل (القطاع يساهم بدرجة آبيرة في إنبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون 
المزيد من اإلهتمام لهذا  الء إيصانعوا السياسات علي المستوي الدولي في اإلعتبار الحاجة إلي
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 من خالل ، وذلكالعامل الخارجي السلبي الناتج عن بيئة غير مثالية من ناحية التنظيم أو اإلنتاج
  .سالسل القيمة العالمية

  
                                                                                  0.3الشكل رقم 

 إنبعاثات ثاني أآسيد الكربون من النقدل ونصيب التجارة في الناتج العالمي اإلجمالي يسيران جنبا إلي جنب  

                                                                     
. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  علي المستوي الدوليتمويل التنمية 
  

بينما . دول النامية متقلبة بدرجة آبيرة منذ األزمةظلت تدفقات راس المال الخاص الدولية نحو ال
تحقق نوع من اإلستقرار في أسواق رأس المال والعمالت الدولية خالل األشهر األولي من عام 

، تجددت التقلبات الحقا، ويرجع ذلك في جزء منه إلي تنامي المخاوف بين مستثمري الحوافظ 2012
ع الماليات العامة في أوروبا علي اإلستدامة، األمر الذي نتج المالية فيما يتعلق بمدي قابلية وأوضا

باإلضافة إلي ذلك ، مازالت تواجه العديد من المصارف ". الهروب نحو األمان"عنه حالة من 
األوروبية ضغوط عمليات تسييل األصول، والتي أدت بدورها إلي حدوث خفض في اإلقراض إلي 

أدت عالمات اإلبطاء اإلقتصادي لدي آل من البرازيل، .  تحولاإلقتصادات النامية والمارة بمرحلة 
  .والصين، والهند إلي خفض التدفقات نحو تلك الدول

  
ات النامية والمارة بمرحلة تحول إلحتياطيات النقدية لدي اإلقتصادإعتدلت معدالت تراآم ا  

 عملية تراآم إال أن إستمرار.  ، متأثرة بضعف تدفقات رأس المال2012بعض الشيء في عام 
اإلحتياطيات النقدية الدولية يعكس القلق المتزايد حيال حالة عدم اليقين السائدة علي المستوي الدولي 

إن تزايد اإلحتياطيات النقدية . ضد الصدمات الخارجية" التأمين الذاتي"والحاجة الظاهرة لنوع من 
ل النامية يفوق بمراحل التدفقات العديد من الدو من قبل  الرئيسية للدول المتقدمةمن العمالت

الرأسمالية، ونتيجة لذلك ، مازالت الدول النامية واألقتصادات المارة بمرحلة تحول تقوم بتقديم 
 حوالي 2012بلغ صاف تلك التفدقات الخارجة خالل عام . المتقدمةتحويالت مالية صافية للدول 

بنك الدوليال:  المصدر  

 إنبعاثات ثاني أآسيد الكربون
مليون طن متري،(الدولية من النقل   

)، ميزان الناحية اليسري1971 = 100  
 

  التجارة الدولية آنسبة من
  الناتج المحلي اإلجمالي الدولي

)ئوية، الجانب األيمن من الميزاننسبة م(  
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إال أن الدول األقل نموا . 2011 مليار دوالر، منخفضة عن رقم تريليون دوالر المتحقق في عام 845
  ).0.4الشكل رقم  (2012 مليار دوالر خالل عام 17تلقت تحويالت صافية تقدر بحوالي 

  
ة الرسمية من لجنة مساعدات التنمية الرسمية التابعة  لدول بلغ صاف تدفقات معونات التنمي  

، مرتفعة عن رقم 2011 مليار دوالر عام 133.5منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  حوالي 
، %3إال أن القيمة الفعلية لتلك التحويالت تمثل إنخفاضا قدره . 2010 مليار دوالر لعام 128.5

 في مواجهة المستهدف دوليا من مساعدات التنمية إيصال المعونة األمر الذي يؤدي إلي إتساع فجوة
 منظمة التعاون من إحصاءاتتشير النتائج األولية . مليار دوالر167الرسمية والمقدر بحوالي 

 جزء – بشأن خطط المانحين للصرف المتقدم إلي أن المعونة المبرمجة للدول اإلقتصادي والتنمية
يتضمن البرامج والمشروعات التي لها توقعات محددة في إطار المعونة أساسي من المعونة المقدمة 

، وذلك آنتبجة لزيادات متوقعة من تدفقات قروض 2012خالل عام % 6 يتوقع أن تزيد بنسبة -الكلية
 إال أنه .ميسرة من قبل المؤسسات متعددة األطراف التي إستفادت من عمليات تجديد للتمويل مؤخرا

 اآلجل، بما يعكس التأثير 2015-2013جمد مؤشر أسعار اإلستهالك خالل الفترة من المتوقع ان يت
دول  في إستجابات السياسات المالية علي الميزانيات الوطنية للاآلجللألزمة المالية الدولية والتأثير 

   .المانحة
  
 

  0.4الشكل
 إستمرار التدفق الصافي للتحويالت المالية من الدول النامية إلي الدول المتقدمة

                                                                                              
ةيكيرمألا تارالودلا تارايلم    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
  

  الشكوك والمخاطر
  

  . تخضع توقعات خط األساس لشكوك ومخاطر رئيسية أغلبها علي الجانب السلبي
آثارها أآثر يمكن أن تستمر األزمة اإلقتصادية لمنطقة اليورو في التدهور وتصبح : أوال  
بين ضغوط الديون السيادية وهشاشة  والتي تتراوح  القائمة المحفوفة بالمخاطرينامياتالد. تدميرا

/  األمم المتحدة : المصدر
إدارة الشئون اإلقتصادية 

 واإلجتماعية
 

 الدول النامية

 اإلقتصادات المار
 ة بمرحلة تحول

االدول األقل نمو  



 8

/ األمم المتحدة : المصدر
إدارة الشئون اإلقتصادية 
واإلجتماعية، علي أساس 

محاآاة نموذج التنبؤ 
 لإلقتصاد الدولي

 

اإلجراءات إن . القطاع المصرفي تؤثر سلبا علي موازنات آل من الحكومات والمصارف التجارية
 هدم الذات  تنشيط إجراءات ، وتؤدي إليشفية تساهم في تفاقم حالة اإلنكماش اإلقتصاديالمالية التق

 إلي المزيد  بدوره وإرتفاع نسب المديونية، األمر الذي يؤدي جهود ضبط المالية العامةلمتمثلة فيا
برنامج "ن لهذا الوضع أن يسوء بدرجة أآبر مع تأخر تنفيذ يمك  .من إجراءات اإلقتطاع من الميزانية

 قد ينتج. الدعمومجاالت الدعم األخري لألعضاء المحتاجين لمثل هذا "  صريح المعامالت النقدية
عن صعوبات سياسية في التوصل إلي إتفاق بين الدول التي تحتاج إلي مساعدة وبين مثل هذا التأخر

الترويكا المتمثلة في اإلتحاد األوروبي ، والمصرف المرآزي األوروبي، وصندوق النقد الدولي، أو 
لمالي والمزيد من الصعوبات في ثار سلبية أآبر بكثيربسبب برامج التقشف ار أيضا عن آالتأخقد ينتج 

وفقا لهدا التصور، وآما تم محاآاته من خالل نموذج توقعات األمم . التكيف الهيكلي  عما آان متوقعا
 بنسبة قد مزيد من تراآم الفقدان في الناتجالمتحدة لإلقتصاد الدولي، قد تعاني منطقة اليورو من ال

  )0.5إنظر الشكل (من الناتج % 1قد ما نسبته  ، والعالم آكل قد يف2013-2015خالل% 3تفوق 
  

الجمود السياسي الذي يمنع . الواليات المتحدة قد تفشل في تفادي ما يعرف بالهوة المالية: ثانيا  
الكونجرس من التوصل إلي إتفاق جديد بشأن الميزانية قد يؤدي إلي تفعيل تخفيضات مالية بصورة 

 مليار دوالر، وإلي زيادة آلية في 98ومي يصل إلي حوالي آلية بما في ذلك خفض في اإلنفاق الحك
-2013الل ، تأثير تلك اإلجراءات خ2013 مليار دوالر خالل عام 450الضرائب قد تصل إلي 

. من الناتج المحلي اإلجمالي% 4شف المالي نسبته حوالي  قد يصل إلي مستوي آلي من التق2015
خالل عام % 1.2قتصاد الدولي سينخفض إلي النصف بنسبة ووفقا لتصور الهوة المالية، فإن نمو  اإل

%. 2.5 سيصبح نمو الناتج العالمي أقل من تقديرات خط األساس بنحو 2015، وبحلول عام 2013
 %.1نسبة فاقد اإلنتاج بالنسبة للدول النامية عندئذ ستصل إلي حوالي 

  
                                                                                                         0.5الشكل رقم 

 آثار المخاطر السلبية علي اإلقتصاد الدولي ستكون آبيرة

اإلنحراف عن خط األساس بالنسبة المئوية: 2013- 2015فقدان الناتج خالل   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
يتمثل النوع الثالث من  إحتماالت المخاطر السلبية في إحتمالية الهبوط الصعب لواحد أو   

إلقتصادي بصورة تباطأت معدالت النمو ا.  أآثر من الدول النامية الكبيرة، بما في ذلك الصين

 أزمة أعمق لليورو
 الهوة المالية األمريكية

 هبوط صعب لإلقتصاد الصيني

العالم
  

الواليات المتحدة 
 األمريكية

اإلتحاد 
 األوروبي

اإلقتصادات 
 النامية
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البرازيل، والصين، والهند، :  لدي عدد من اإلقتصادات النامية الكبيرة مثل2012ملحوظة خالل عام 
وهي الدول التي تمتعت بمستويات مرتفعة من النمو لفترات طويلة  قبل األزمة المالية الدولية، 

إن مخاطر  .رآود الكبير عقب ال2010وتمكنت من إدارة عملية اإلنتعاش بسرعة آبيرة خالل عام 
التدهوربصورة آبيرة وغير متوقعة في معدالت نمو تلك اإلقتصادات تظل غير حدوث المزيد من 

بسيطة ، وذلك في ضوء حالة الشك وعدم اليقين السائدة بشأن الطلب الخارجي والتحديات الداخلية 
ة الصين علي سبيل المثال، إستمر ففي حال .المختلفة التي تواجهها عملية النمو اإلقتصادي لتلك الدول

، وذلك بسبب ضعف معدالت الطلب من 2012األبطاء في معدل نمو الصادرات خالل عام 
بينما إنخفض معدل النمو في اإلستثمارات، والذي ساهم بأآثر من . اإلقتصادات المتقدمة الرئيسية

 السبب في ذلك إلي السياسات يعود. في نمو الناتج المحلي اإلجمالي علي مدي العقود السابقة% 50
والقيود التمويلية إجراءات الحفز المالي ب اع اإلسكان، والحرص الزائد فيما يتعلقاألآثر تقييدا في قط

تلك اإلجراءات، مخاطر هناك ، في ضوء مثل . التي تواجهها المحليات في تنفيذ مشروعات جديدة
إذا إنخفض النمو في . محلي اإلجمالي في الصين ة معدالت أقل آثيرا من النمو للناتج الآبيرة لسياد

بسبب المزيد من التدهور في معدالت نمو (سنويا % 5الناتج المحلي اإلجمالي للصين إلي نسبة 
، ستعاني الدول )اإلستثمار، وإستمرار القيود علي سوق اإلسكان في غياب حزم جديدة للحفز المالي

 ، والعالم 2013-2015خالل الفترة % 3يصل إلي نسبة النامية آمجموعة من فقدان في الناتج قد 
  .من الناتج% 1.5آكل سيفقد حوالي 

  

  
  تحديات سياسية

  
. يلقي ضعف النمو اإلقتصادي وحالة عدم اليقين السياسي بظاللهما حول مستقبل اإلقتصاد الدولي

تقشفية والسياسات  سبق ذآره، خليط من السياسات المالية الاتبنت العديد من الدول المتقدمة، آم
النقدية التوسعية بهدف خفض الدين العام وخفض تكلفة إعادة تمويل الدين، وذلك بهدف آسر دينامية 

 تعقد اآلمال من وراء آل ذلك في.  ما بين الديون السيادية وهشاشة القطاع المصرفي المفرغةالحلقة
إذا ما تم باإلضافة إلي آل ذلك . والمستثمرستعادة ثقة المستهلك أن يتم تهدئة األسواق المالية وأن يتم إ

ق وسوق العمالة، فإن ا اإلستحقاق، وللقواعد المنظمة لعمل األسوعمل إصالحات هيكلية لبرامج
التحسن الطاريء علي تلك البيئة من شأنه المساعدة في إستعادة النمو اإلقتصادي وخفض معدالت 

 أثبتت أنها أآثر صعوبة مما توقع صانعوا إال أن عملية السيطرة علي أصول الدين. البطالة
  .السياسات

  
هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن جهود ضبط المالية العامة لدي أغلب الدول المتقدمة تعتمد   

عادة ما تؤدي . علي تحسين عملية جمع اإليراداتبصورة أآبر علي تراجع اإلنفاق أآثر مما تعتمد 
ة أآبر علي النمو اإلقتصادي في األجل القصير، خاصة إذا ما آان عملية تراجع اإلنفاق إلي آثار سبلي

يتم خفض اإلستثمارات العامة بصورة حادة أآثر من أي بند آخر لدي . اإلقتصاد يمر بدورة إنكماش
يتضمن . العديد من اإلقتصادات المتقدمة، األمر الذي قد يصبح أآثر آلفة للنمو في األمد المتوسط

 إصالح في برامج اإلستحقاق، األمر الذي يؤدي بدوره  ي أغلب اإلحوال أيضاالخفض في اإلنفاق ف
 من خالل الحد من إمتيازات ، وذلكإلي إضعاف المثبتات التلقائية بصورة فورية في األجل القصير

أو نقل عبء تكاليف التأمين الصحي / برامج إعانات البطالة ول المدي الزمنيالمعاشات، وتقصير 
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 باإلضافة إلي ذلك تؤدي إجراءات التقشف المالي إلي تفاقم حالة سوء العدالة في .لعائليإلي القطاع ا
في األجل القصير، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلي إبطاء معدالت الحراك )  الالمساواه(التوزيع 

  .  نمو اإلنتاجية في األمد الطويل معدالت اإلجتماعي وإبطاء
  

.  مواقف مالية أقوي نسبياية واإلقتصادات المارة بمرحلة تحولتوجد لدي أغلب الدول النام  
 . إلي تجميد عملية ضبط المالية العامة في مواجهة ضعف اإلقصاد الدوليلجأت بعض تلك الدول

مع تراجع اإليرادات الحكومية قد ترتفع العجوزات المالية لدي أغلب الدول منخفضة الدخل و هذا،
يتزايد القلق أيضا . ع الوزن النسبي للدعم  الموجه نحو الغذاء والطاقةمن الصادرات السلعية وإرتفا

ملة لعمليات التيسير الكمي علي اإلستقرار النقدي لنامية بشأن اآلثار السلبية المحتلدي الدول ا
ل أن تؤدي إلي تقلبات حادة في أسعار السلع، موإستقرار اإلقتصاد الكلي لديها حيث من المحت

  .مالي، وأسعار الصرفوتدفقات رأس ال
    
إن السياسات الحالية تبدو قاصرة عما يحتاجه اإلقتصاد الدولي لتجنب اإلنزالق مرة أخري   

  . نحو حالة من الرآود
والمخاطر السلبية المحيطة به تستدعي إتخاذ إن النظرة المتعقلة لمستقبل اإلقتصاد الدولي   

أن تلك الجهود من شأنها في نفس الوقت أن توفر إال . إجراءات قوية، وتلك الجهود ستواجه تحديات
فرصا أفضل نحو موائمة السياسات التي تتعامل مع التحديات الفورية مع األهداف طولية األمد 

   .للتنمية المستدامة
  
  

  التعامل مع حالة الشك وعدم اليقين 
  

ة، وهي مرتبطة بعناصر التحدي األول يتمثل في خفض الدرجة العالية من عدم اليقين السياسية القائم
ال بد من التعامل مع تلك الحالة من عدم . المخاطر الثالثة السابق مناقشتها في إطار التصور السلبي

اليقين بصورة فورية من خالل تغيير منهج التعامل واإلهتمام بصورة أآبر باإلثار السلبية الدولية 
ن لكل دولة داخل منطقة اليورو علي مدار إن التناول الجزئي ألزمة الديو. علي السياسات الوطنية

العامين المنصرمين يجب ان يتم إحالله بمنهج أآثر شموال وتكامال حتي يتم التعامل مع أزمة 
 يجب أن يحرص صانعوا السياسات لدي الواليات المتحدة علي .منظومة المتعلقة باإلتحاد النقديال

الجمود لية ، آما يجب أن يتغلبوا علي حالة تفادي حدوث انكماش حاد ومفاجيء في السياسة الما
ر الهبوط واجه الدول النامية الرئيسية مخاطت. 2012سائدة في آواخر عام السياسي التي آانت 

الصعب إلقتصاداتها ، وبالتالي يجب أن تنخرط في سياسات معاآسة للدورة اإلقتصادية وإتخاذ 
تتمتع الصين علي سبيل المثال . ي المدي المتوسطإجراءات بالتوازي تتعامل مع المشاآل الهيكلية عل

بهامش واسع من الفضاء السياسي لتحقيق دفعة أقوي آثيرا نحو موازنة إقتصادها نحو الطلب 
الداخلي، بما في ذلك من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي علي الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية، 

   .والتعليم ، والضمان اإلجتماعي
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لسياسة المالية لتصبح أآثر معاآسة للدورة اإلقتصادية، وأآثر توجيه ا  
  تحقيقا للمزيد من المساواهأآثردعما لخلق الوظائف و

  
يجب علي السياسات المالية، إضافة إلي ما تقدم، أن تكون معاآسة للدورة اإلقتصادية، 

من عملية تحقيق المزيد أآثر دعما لوان تكون أآثر دعما لعملية خلق الوظائف و
إن الترآيز الحالي للسياسات المالية علي عملية ضبط المالية في األجل . المساواة

 إطالة أمدالقصير، خاصة فيما بين الدول المتقدمة، أثبت أنه أمر غير مجدي وتسبب في 
يجب أن يتم إعادة توجيه الترآيزنحو إتجاهات عديدة  . التكيف مع المديونيةعملية
 أولويات التكيف المالي في تقديم المزيد من الدعم المباشر يجب أن تكون أحد. مختلفة

 من خالل إعطاء دفعة للطلب الكلي، وفي نفس الوقت نشر ، وذلكلنمو الناتج والتوظيف
يكون باإلضافة إلي ذلك . خطط لتحقيق اإلستدامة المالية علي األمدين المتوسط والطويل

ن دعمه بصورة أآبر من كم إال أنه ي،  أثناء األزمات قوة أآثر المالي المضاعفأثر
خالل تغيير أولويات الميزانية نحو اإلنفاق المحفز علي النمو، والتراجع عن خفض 

باإلضافة إلي ذلك فإنه يجب أن يوضع . يلاإلستثمارات العامة والتوسع في الدعم والتشغ
بعدالة التوزيع، ثار السياسات المالية علي التوزيع، ليس فقط ألسباب تتعلق في اإلعتبار آ

أخيرا، يمكن دعم اإلنتعاش . ولكن أيضا بسبب آثارها علي النمو وخلق الوظائف
اإلقتصادي في األمدين القصير والطويل من خالل دعم النمو األخضر عن طريق 

  .حوافز مالية وإستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة
  

ب حالة عدم إستقرار الحاجة الماسة إلي التعامل مع جذور أسبا  
  األسواق المالية الدولية

  
أوال، يحب . يجب التعامل مع الجذور الرئيسية ألسباب حالة عدم إستقرار األسواق المالية الدولية

توجد حاجة إلي إستمرار السياسات النقدية . إحداث المزيد من التآزر بين المحفزات النقدية والمالية
إال أنه يجب إحتواء آثارها السلبية علي تدفقات رأس المال وتقلبات التوسعية بين الدول المتقدمة، 

سيتطلب ذلك التوصل إلي إتفاق علي المستوي الدولي حول حجم، وسرعة، وتوقيت .  أسعارالصرف
يتمثل . سياسات التيسير النوعية، وذلك في إطار أعم من األهداف للتعامل مع اإلختالالت الدولية

ات في اإلسراع باإلصالحات التنظيمية للقطاع المالي آكل، بما في ذلك الشق الثاني من التحدي
سيكون ذلك الزما من أجل تفادي مخاطر عمل المنظومة ، وتفادي الميل . عمليات الظل المصرفية

مة ، دالزائد نحو المخاطرة، واللذان أديا إلي مصيدة النمو البطيء والهشاشة المالية لدي الدول المتق
  . رأس المال الحادة لدي الدول الناميةوإلي تقلبات
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  يجب توفير موارد آافية للدول النامية
  

يحب توفير موارد آافية للدول النامية، وبصفة خاصة لكل الدول التي لديها هامش محدود من الفضاء 
التقدم هناك حاجة لتوفير تلك الموارد لإلسراع ب. المالي وتواجه في نفس الوقت متطلبات آبيرة للتنمية

نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومن أجل اإلستثمار في نمو مرن  ومستدام ، خاصة بالنسبة 
أثرت إجراءات التقشف المالية لدي الدول المانحة أيضا علي ميزانيات المعونة، . للدول األقل نموا

يتوقع أن يكون هناك و. 2011آما شهد علي ذلك تراجع معونات التنمية الرسمية الفعلية خالل عام 
 ، باإلضافة إلي اإللتزام بما متقدمةيجب علي الدول ال. المزيد من اإلنخفاض في األجل المنظور

تعهدت به من مساعدات ، أن تنظر في إليات لفصل تدفقات المعونة عن الدورات اإلقتصادية لديها، 
دما يكون اإلحتياج علي أشده وذلك لتفادي التراجع في الوفاء باإللتزامات في أوقات األزمات عن

  .لمعونات التنمية
  

إن وجود جدول أعمال موجه نحو النمو األخضر آما سبق ذآره يتماشي مع الخفض متوسط   
لتصور التحليل األمد لنسب الدين العام ومع عملية إعادة التوازن الدولي المحموده، وذلك وفقا 

سيصل معدل النمو للناتج الدولي . عالميةال سياسةالسياسي من خالل إستخدام نموذج األمم المتحدة لل
سنويا ، في حال ما إذا إستمرت السياسات الحالية، ومع إفتراض % 3علي أفضل تقدير إلي نسبة 

عدم حدوث تدهور آبير في أزمة اليورو، وهو معدل أقل مما هو ضروري للتعامل مع أزمة 
التصور البديل، وفقا لجدول األعمال السابق . ةالتشغيل، أو ما هو الزم لخفض نسب المديونية العام

سنويا % 4.5اإلشارة إليه، من شأنه أن يدعم عملية اإلسراع بالنمو اإلقتصادي الدولي إلي نسبة 
 ، بينما سيحدث نوع من اإلستقرار لنسب الدين العام إلي الناتج المحلي 2013-2017خالل الفترة 

سترتفع نسب التشغيل تدريجيا .  أو قبل ذلك2016من عام اإلجمالي، بل ستبدأ في اإلنخفاض بدءا 
، 2014لدي الدول المتقدمة الرئيسية وتعود إلي مستويات ما قبل األزمة بصورة مطلقة بحلول عام 

بذلك ينتعش التشغيل أسرع آثيرا عما .  بعد األخذ في اإلعتبار النمو في قوة العمل2017وبحلول عام 
اإلستراتجية الدولية ، وذلك بالرغم من طول أمدها حتي في ظل هو مقدر في تصور خط األساس

سنويا في المتوسط  مليون وظيفة إضافية 33سيتم خلق . المشترآة المقترحة من أجل النمو والتشغيل
  .2017 و 2013مية واإلقتصادات المارة بمرحلة تحول بين عامي لدي الدول النا

  
  

    
  
  

  
       

    
        


