
الحالة والتوّقعات االقتصادية

يف العالم، 2014

 يقول تقرير األمم املتحدة: االقتصاد العاملي يف تحّسن، ولكنه يظّل 

عرضة ملعّوقات جديدة وقديمة يمكن أن تعرقل النمو

 الخروج املتعثّر من التيسري الكّمي الذي تقوم به املصارف املركزية الرئيسية
يشّكل أخطاراً عىل االستقرار املايل والنمو العاملي

نيوي�ورك، 20 كان�ون الثاني/يناير — ينبغلي أن يزيد النمو االقتصادي العاملي خلال العامني القادمني مع 
اسلتمرار دالئل التحّسلن، وفقاً لتقرير األمم املتحلدة الحالة والتوّقعات االقتصادية يف العاللم، 2014 الذي صدر اليوم. 
وُيتوّقع أن ينمو االقتصاد العاملي بمعدل 3,0 يف املائة يف عام 2014 و3,3 يف املائة يف عام 2015، باملقارنة بنمو تقديره 

2,1 يف املائة يف عام 2013.

ولقلد شلهد االقتصاد العاملي نمواً مكبوحاً لسلنة ثانيلة يف عام 2013، غري أنه حدثت بعض التحّسلنات يف الربع 
األخري من العام أفضت إىل التوّقعات األكثر إيجابية لألمم املتحدة. فقد خرجت منطقة اليورو أخرياً من كساد طال أمده. 
واكتسب النمو يف الواليات املتحدة قوة إىل حّد ما. واستطاع قليل من االقتصادات الناشئة الكبرية، بما فيها الصني والهند، 
الحيلولة دون عودة التباطؤ الذي شهدته يف السنتني املاضيتني واتجهت إىل الصعود بشكل معتدل. وهذه العوامل تشري 

إىل حدوث نمو عاملي متزايد.

ووفقلاً لتقرير الحالة والتوّقعات االقتصادية يف العالم، 2014، سليظل التضّخم مأملون الجانب يف أنحاء العالم، 
ولكن حالة العمالة سلتظل تمثّل تحّدياً. ويف حني ُيتوّقع أن يتسلارع نملو تدفقات التجارة الدوليلة تسلارعلاً معتدالً 
فيصلل معّدله إىل 4,7 يف املائة يف عام 2014، ُيتوّقع ركود أسلعار أهم السللع األساسلية، عىل الرغلم من أنه يمكن ألّي 
صدمات غري متوّقعة يف جانب العرض، بما يف ذلك التوترات الجغرافية - السياسية، أن تدفع بعض هذه األسعار إىل أعىل. 

ويحّذر التقرير من أن التدفقات الدولية لرأس املال إىل االقتصادات الناشئة ُيتوّقع أن تصبح أكثر تقلباً.

وقال شامشلاد أخرت، األمني العام املسلاعد للتنمية االقتصادية باألمم املتحدة: “إن تنبؤاتنا يتّم وضعها يف سلياق 
الكثري من أوجه عدم اليقني واملخاطر الناجمة عن خطوات خاطئة محتملة يف مجال السياسلة العامة، فضاً عن عوامل 

غري اقتصادية يمكن أن تعرقل النمو”.

االقتصادات املتقّدمة النمو

يف الواليات املتحدة، أّثر التضييق املايل وسلسلة من األزمات السياسية التي حدثت بشأن قضايا امليزانية تأثرياً كبرياً 
عىل النمو؛ بيد أن التيسلري النقدي الكّمي رفع أسلعار األسهم. وواصلت سلوق العمل وقطاع اإلسكان بالواليات املتحدة 

االنتعاش. وُيتوّقع أن يزيد الناتج املحيل اإلجمايل يف الواليات املتحدة بنسبة 2,5 يف املائة يف عام 2014. 
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وخرجت أوروبا الغربية من الكسلاد يف عام 2013، ولكن توّقعات النمو تظل ضعيفة، حيث سيسلتمر التقّشلف 
 امللايل وسلتظل معلدالت البطاللة مرتفعة. وُيتوّقع نملو الناتج املحليل اإلجمايل يف أوروبلا الغربية بنسلبة 1,5 يف املائة 
يف عام 2014. وقد دعمت النمو يف اليابان مجموعة من الحزم التوّسعية للسياسة العامة، ولكن آثار اإلصاحات الهيكلية 
املقبللة تظلل غري مؤكدة، وُيتوّقع أن تكبح زيادة محتسلبة يف معّدل الرضائب االسلتهاكية يف اليابلان من معّدل النمو. 

وُيتوّقع نمو الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة 1,5 يف املائة يف عام 2014.

البلدان النامية واالقتصادات التي تمّر بمرحلة انتقالية

توّقعلات النمو بني البللدان النامية واالقتصادات التي تملّر بمرحلة انتقالية الكبرية توّقعلات مختلطة. وقد أُعيق 
النمو يف الربازيل بسلبب ضعف الطلب الخارجي، والتقلب يف التدفقات الدولية لرأس املال، وسياسلة التضييق النقدي، 
ولكن النمو ُيتوّقع أن يعود إىل االرتفاع إىل معّدل 3 يف املائة يف عام 2014. وقد استقّر التباطؤ الحاصل يف الصني وُيتوّقع 
استمرار النمو بمعدل 7,5 يف املائة يف السنوات القليلة القادمة. وشهدت الهند أدنى معّدل نمو لها منذ عقدين، إىل جانب 
حلدوث عجز كبري يف الحسلاب الجلاري وامليزانية الحكومية باإلضافلة إىل ارتفاع التضخم، ولكنه ُيتوّقع تحّسلن معّدل 
 النملو ليصلل إىل أكثر ملن 5 يف املائلة يف عام 2014. ويف االتحلاد الرويس، زاد النمو ضعفاً يف علام 2013، حيث تعثّر 
الناتج الصناعي واالستثمار، ومن املتوّقع أن ينتعش انتعاشاً متواضعاً ليصل إىل معّدل قدره 2,9 يف املائة يف عام 2014.

وبني املناطق النامية، تظل معّدالت النمو يف أفريقيا قوية نسبياً. فبعد حدوث نمو يف الناتج املحيل اإلجمايل بمعدل 
تقديلره 4,0 يف املائلة يف عام 2013، ُيتوّقلع أن يزداد بمعدل 4,7 يف املائة يف عام 2014. وأّكلد التقرير اعتماد النمو يف 
أفريقيا عىل االسلتثمار يف الهياكل األساسلية والتجارة والروابلط االسلتثمارية مع االقتصادات الناشئة، والتحسينات يف 
الحوكمة واإلدارة االقتصاديتني. وسيتّم إصدار توّقعات إقليمية أكثر تفصياً من تقرير الحالة والتوّقعات االقتصادية يف 

العالم يف كانون الثاني/يناير 2014.

املخاطر وأوجه عدم اليقني تهّدد االقتصاد العاملي

أّكد التقرير أن املخاطر املرتبطة بالخروج املتعثّر املحتمل أن يقوم به املرصف املركزي للواليات املتحدة من برامج 
التيسلري الكّمي تهّدد االقتصاد العاملي. وكما لوحظ بالفعل إىل حّد ما خال صيف عام 2013، يمكن أن تفيض الجهود 
التي يبذلها املرصف املركزي للخلروج ملن برامج التيسلري الكمي إىل طفرة يف أسلعار الفائدة الطويلة األجل يف البلدان 
املتقدمة النمو والبلدان النامية. ويمكن أيضاً للتخفيض التدريجي للتيسلري الكّمي أن يفيض إىل البيع يف أسلواق األسهم 
العاملية، وهبوط حاد يف تدفقات رأس املال إىل االقتصادات الناشلئة وتزايد يف عاوة املخاطر بالنسلبة للتمويل الخارجي 
يف االقتصلادات الناشلئة. وصدملات الجولة األوىل هلذه الحاصلة يف األسلواق املالية الدولية يمكلن أن تنتقل برسعة إىل 

االقتصادات املتقدمة النمو واالقتصادات النامية.

ويحلّذر التقريلر من أنه مللا كان من املتوقع أن يخفلض املرصف املركلزي تدريجياً من برامجه للتيسلري الكّمي 
وينهيها يف نهاية املطاف، ستواجه االقتصادات الناشئة مزيداً من الصدمات الخارجية. وعىل الرغم من تحّسن األساسيات 
االقتصاديلة ومجال السياسلة العامة يف كثري من االقتصادات الناشلئة عما كان عليه الحلال عندما تفجرت األزمة املالية 

اآلسيوية يف عام 1997، ال تزال االقتصادات الناشئة التي تعاني من اختاالت خارجية كبرية ضعيفة بصورة خاصة.

وتشلمل أوجه علدم اليقني واملخاطر األخرى الهشاشلة املتبقية يف النظام املرصيف واالقتصلاد الحقيقي يف منطقة 
 اليلورو واسلتمرار الجدل السليايس يف الواليات املتحدة بشلأن سلقف الديلن وامليزانيلة. وخارج املجلال االقتصادي، 
ال تزال التوترات الجغرافية - السياسلية يف غرب آسليا وغريها تمثّل مخاطر جسليمة. وعوامل الخطر هذه وغريها، التي 
تتكشف بشكل غري متوّقع، يمكن أن تحّول مسار االقتصاد العاملي إىل أبعد بكثري مما تقوله التنبؤات الواردة يف التقرير.
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املطلوب مزيد من التنسيق للسياسات العامة

بالنظر إىل التحّديات املتعّددة واملعّقدة التي تواجه االقتصاد العاملي، يدعو التقرير إىل تعزيز التنسليق للسياسلات 
العاملة الدوليلة. قال بينغفان هونلغ، رئيس فريق األمم املتحدة املسلؤول عن التقرير “إن الرتكيلز الرئييس لإلجراءات 
 املنسلقة واملتسلاوقة عاملياً بشلأن السياسلات العامة ينبغي أن ينصّب عىل تقوية االنتعاش وخاصة انتعاش الوظائف. 
وال بّد لنا أيضاً أن نويل اهتماماً أكرب لتخفيض اآلثار الجانبية اآلتية من السياسات النقدية غري التقليدية الواسعة النطاق 
التي اعتمدتها البلدان املتقدمة النمو الرئيسلية بشلأن البلدان النامية واالقتصادات التي تمّر بمرحلة انتقالية، وبخاصة 

عندما تبدأ البلدان املتقدمة النمو الرئيسية يف إنهاء العمل بهذه السياسات”.

ويلزم أيضاً التعاون والتنسليق الدوليان للسياسلات العامة من أجل النهوض بإصاحات النظام املايل الدويل. وقد 
كان إحراز تقّدم يف اإلصاح التنظيمي املايل بطيئاً، حيث يواجه مقاومة متزايدة من جانب القطاع املايل. ويضيف التقرير 
أنله يلزم بذل جهود أكثر فعالية ملواجهة مسلائل تفادي الرضائب والتهرب ملن الرضائب عىل الصعيد الدويل، وبخاصة 
ملن خال املاذات الرضيبية. ويكرر تقرير الحالة والتوّقعلات االقتصادية يف العالم، 2014 القول بأنه ينبغي أن يكفل 

التعاون يف مجال السياسة العامة الدولية توفري موارد كافية ألقل البلدان نملواً.

ُتعّد تقرير الحالة والتوّقعات االقتصادية يف العالم يف بداية كل عام إدارة الشلؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة 
لألمم املتحدة، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ولجان األمم املتحدة اإلقليمية الخمس. وسُتتاح النسخة 

الكاملة للتقرير يف 20 كانون الثاني/يناير 2014.

 لاطاع عىل مزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل:

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml

 جهة االتصال بالنسبة لوسائط اإلعام:

Wynne Boelt, boelt@un.org، 8264-963-212 1+ — إدارة شؤون اإلعام باألمم املتحدة

صادرة عن إدارة شؤون اإلعام باألمم املتحدة


