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آفاق تطور االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي

		

مع انحسار المعوقات الناشئة عن أ
الزمة المالية العالمية ،فقد غدا 		
أ
ت
ال� تعرقل التنمية
لدى مقرري السياسات مجال أرحب لمعالجة ألمسائل الطول أجال ي
المستدامة
العقد املاضي سلسل ةٌ من األزمات االقتصادية والصدمات السلبية الواسعة النطاق ،بدءا من األزمة املالية العاملية
ختلل
َ

للفرتة  ،2009-2008تلتها أزمة الديون السيادية األوروبية للفرتة  ،2012-2010وإعادة تنظيم األسعار العاملية للسلع
األساسية للفرتة  .2016-2014وحيث أن تلك األزمات وما ي رافقها من ع راقيل مستمرة يف ال رتاجع ،فإن االقتصاد العاملي
يتعزز ،متيحا جماال أفسح إلعادة توجيه السياسات حنو مسائل طويلة األجل تعرقل التقدم صوب حتقيق األبعاد االقتصادية
واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة.
ويف عام  ،٢٠١٧يُ َّ
قد ر أن يبلغ معدل النمو االقتصادي العاملي  3.0يف املائة ،ما ميثل تسارعا كبريا ،مقابل منو ال

يسج ل منذ عام  .٢٠١١وتُواصل مؤش رات أسواق
يتجاوز معدله  2.4يف املائة يف عام  ،٢٠١٦وهو أعلى معدل للنمو العاملي َّ
سج ل ما يقارب ثلثي عدد بلدان العامل منوا أقوى يف عام  ٢٠١٧مقارنة
حتس نها يف طائفة واسعة من البلدان ،حيث ّ
العمل ّ
بالسنة املاضية .وعلى الصعيد العاملي ،فإنه يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند  3.0يف املائة يف عامي  ٢٠١٨و .٢٠١٩

إن تحسن أداء النشاط االقتصادي لم يتم تقاسمه بالتساوي فيما ي ن
ب� 		
جميع البلدان والمناطق
منو أقوى يف العديد من االقتصادات املتقدمة ،على
إن التسارع األخري يف منو الناتج اإلمجايل العاملي ينبع ،يف الغالب ،من حتقيق ٍّ
الرغم من أن شرق آسيا وجنوهبا ال يزاالن ميثالن أكثر املناطق ديناميكية يف العامل .كما أن التحسينات الدورية يف كل من

االحتاد الروسي ،واألرجنتني ،والربازيل ،ونيجرييا ،وهي اقتصادات خترج من حالة ركود ،تش ّك ل ما یقرب من ثلث ارتفاع معدل
النمو العاملي بنی عامي  2016و  .2017ولكن املكاسب االقتصادية اليت ُس جلت مؤخ را ال تزال غري موزعة بالتساوي بني

مجيع البلدان واملناطق ،وال يزال يتحتم على أجزاء كثرية من العامل استعادة معدل منو جيد .وال تزال اآلفاق االقتصادية لكثري

من مص ّد ري السلع األساسية حمفوفة بالتحديات ،مما يؤكد الضعف إزاء دورات االزدهار والكساد يف البلدان اليت تعتمد

اعتمادا مفرطا على عدد صغري من املوارد الطبيعية .وعالوة على ذلك ،فإن إمكانات االقتصاد العاملي على املدى األطول

جراء الفرتة املديدة من ضعف االستثمار واخنفاض منو اإلنتاجية اليت أعقبت األزمة املالية العاملية.
تعاين من ّ
تشوه ّ

الحالة والتوقعات االقتصادية ف ي� العالم

		
لقد تحسنت ظروف االستثمار ،إال أن ارتفاع مستوى عدم التيقن
ف ي� مجال السياسات وارتفاع مستويات الديون قد يحوالن دون تحقيق انتعاش قوي
لالستثمار عىل نطاق أوسع
لقد حتسنت ظروف االستثمار عموما ،بفضل اخنفاض التقلبات املالية ،واخنفاض هشاشة القطاع املصريف ،واالنتعاش يف
بعض قطاعات السلع األساسية ،وبفضل توقعات عاملية أقوى لالقتصاد الكلي .وال تزال تكاليف التمويل منخفضة عموما،
وقد تقلصت الفوارق يف العديد من األسواق الناشئة ،مما يعكس اخنفاضا يف األخطار املتعلقة بأسعار الفائدة .وذلك ما
دعم ارتفاع تدفقات رأس املال إىل األسواق الناشئة ،مبا يف ذلك زيادة اإلق راض عرب احلدود ،وتعزيز منو االئتمان يف كل من
االقتصادات املتقدمة واالقتصادات النامية على حد سواء.
وقد دعم حتسن الظروف حتقيق انتعاش متواضع يف االستثمار املنتِ ج يف بعض االقتصادات الكبرية .وبلغ إمجايل تكوين
رؤوس األموال الثابتة ما نسبته حنو  60يف املائة من تسارع النشاط االقتصادي العاملي يف عام  .2017وهذا التحسن إمنا هو
حتسن باملقارنة مع نقطة بداية منخفضة جدا ،بعد سنتني من ضعف استثنائي يف منو االستثمار ،وبعد فرتة مطولة من ضعف
االستثمارات العاملية عموما .وكذلك فإن ارتفاع مستويات عدم التيقن يف جمال السياسات التجارية ،وأوجه عدم التيقن
الشديدة املتعلقة بتأثري تسوية امليزانية العمومية يف املصارف املركزية الرئيسية ،فضال عن ارتفاع حجم الديون ،وتزايد عوامل
اهلشاشة املالية على املدى الطويل ،ميكن أن يعيق حدوث انتعاش أقوى وأوسع نطاقا يف النشاط االستثماري ،األمر الذي يلزم
لدعم منو أقوى لإلنتاجية ولتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

قد يواجه انتعاش التجارة العالمية نكسة ف ي� حالة زيادة
االتجاهات الحمائية

		

انتعشت التجارة العاملية يف عام  .٢٠١٧ففي األشهر الثمانية األوىل من العام ،منت جتارة السلع العاملية بأسرع وترية هلا يف
فرتة ما بعد األزمة .واالنتعاش قد جنم ،يف الغالب ،عن زيادة الطلب على الواردات يف شرق آسيا ،مع تنامي الطلب احمللي يف
املنطقة ،مدعوما بتدابري تيسريية يف جمال السياسات .ويف العديد من االقتصادات املتقدمة الكربى ،انتعشت واردات السلع
الرأمسالية ،يف استجابة من الشركات لتحسني ظروف االستثمار.
وإن التعديالت اليت طرأت مؤخ را على مسار العالقات التجارية الرئيسية ،مثل ق رار اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية باالنسحاب من االحتاد األورويب ،وق را رات الواليات املتحدة األمريكية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ،وعلى إعادة تقييم شروط اتفاقاهتا القائمة األخرى ،كل ذلك قد أثار خماوف بشأن احتمال
تصاعد احلواجز واملنازعات التجارية .وقد تتضخم تلك التدابري إذا ما قوبلت بتدابري انتقامية من جانب بلدان أخرى .وهذه
البيئة التجارية التقييدية بشكل متزايد قد تعرقل آفاق النمو يف األجل املتوسط ،نظ را إىل الروابط املتعاضدة فيما بني التجارة
واالستثمار ومنو اإلنتاجية .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن تركز السياسات على دعم تنشيط التعاون التجاري املتعدد األط راف،
مع التشديد على حتقيق الفوائد املمكنة من التجارة يف اخلدمات.

التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة

		

يش كّل ضعف النمو في نصيب الفرد من الدخل انتكاسات في أهداف 		
التنمية المستدامة في العديد من المناطق
ال يزال تفاوت وترية االنتعاش االقتصادي العاملي يثري القلق بشأن آفاق حتقيق أهداف التنمية املستدامة .فقد عانت بلدان
كثرية من انتكاسات حديثة ،حيث اخنفض متوسط الدخل يف أربع مناطق نامية رئيسية يف عام .2016
ويف الفرتة  ،2019-2017يُتوقع حدوث مزيد من االنتكاسات أو حتقيق منو ضئيل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل يف وسط أفريقيا وجنوهبا وغرهبا ،ويف وغرب آسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .ويبلغ جمموع عدد
سكان هذه املناطق جمتمعة  ٢٧٥مليون شخص يعيشون يف فقر مدقع .وهذا يؤكد أمهية معاجلة بعض املسائل اهليكلية األطول
أجال اليت تعرقل إح راز تقدم أسرع حنو حتقيق التنمية املستدامة ،ولضمان عدم إرجاء مهل بلوغ هديف القضاء على الفقر
وإجياد فرص عمل الئقة للجميع وجعلهما أبعد مناالً .وقد يؤدي عدم معاجلة تلك املسائل إىل وقوع ربع عدد سكان أفريقيا
يف فقر مدقع حبلول .٢٠٣٠
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إن دعم النمو ف ي� أقل البلدان نموا يتطلب توفر موارد مالية وإح راز
تقدم ف� معالجة أوجه القصور المؤسس والشواغل أ
المنية
ي
ي

		

من املتوقع أالّ حيقق سوى عدد قليل جدا من أقل البلدان منوا الغاي ةَ املنبثقة عن هدف التنمية املستدامة واملتمثلة يف منو
الناتج احمللي اإلمجايل سنويا ”بنسبة ال تقل عن  7يف املائة“ يف املستقبل القريب .وسيتطلب بلوغ هذه الغاية مستويات أعلى
من االستثمار يف العديد من أقل البلدان منوا .وميكن تناول مسألة تعبئة املوارد املالية الالزمة من خالل جمموعات خمتلفة من
مصادر التمويل سواء احمللية أو الدولية ،أم العامة أو اخلاصة .غري أن ما يعيق حتقيق مزيد من التقدم السريع يف العديد من
أقل البلدان منوا إمنا هو أوجه القصور املؤسسية ،وعدم كفاية البنية التحتية األساسية ،وارتفاع مستويات التعرض للصدمات
املتصلة بأحوال الطقس والكوارث الطبيعية ،وكذلك التحديات املتصلة باألمن والضبابية السياسية .وجيب معاجلة تلك
احلواجز لضمان توجيه التمويل املتاح بكفاءة حنو االستثمار املنتج.

ال بد أن تأخذ زيادات النمو االقتصادي المتسارع ف ي� االعتبار إقامة عالئق		
مع االستدامة البيئية
تكاليف بيئية .وال يزال تواتر الصدمات املتصلة بالطقس يف ازدياد ،مما يربز احلاجة امللحة
إن لتسارع النمو االقتصادي أيضا
َ
إىل بناء املنعة يف مواجهة تغري املناخ واحتواء وترية التدهور البيئي .وعلى الرغم من أن مستوى انبعاثات الكربون املتصلة
بالطاقة على الصعيد العاملي ظل ثابتا يف الفرتة  ،2016-2013فإن من املرجح أن تؤدي عودة منو أقوى للناتج احمللي اإلمجايل
أيضا إىل ارتفاع مستويات االنبعاثات.
وال تندرج االنبعاثات الناشئة عن النقل البحري والطريان على الصعيد الدويل ضمن نطاق اتفاق باريس ،وقد منت
االنبعاثات من هذين القطاعني بوترية أسرع من االنبعاثات النامجة عن النقل الربي على مدى السنوات الـ  25املاضية،
واستمرت يف االرتفاع دون هوادة منذ عام  .2013ويف حني مت تعزيز تدابري مكافحة تلوث اهلواء يف كل من قطاعي النقل
البحري والطريان ،فمن غري الواضح هل إن السياسات احلالية ستكون كافية خلفض االنبعاثات إىل مستويات تتفق مع
أهداف اتفاق باريس.

ال ي زال االنتقال إىل الطاقة المستدامة يتم بصورة تدريجية

		

إن التحول صوب الطاقة املستدامة يسري بوترية تدرجيية .وتشكل مصادر الطاقة املتجددة أكثر من نصف مجيع قد رات الطاقة
املمددة مؤخ را ،ومع ذلك فإهنا ال توفر سوى نسبة  ١١يف املائة من توليد الطاقة على النطاق العاملي .وال تزال الصني أكرب
مستثمر يف العامل يف جمال الطاقة املتجددة ،وستُ دعم االستثمارات يف الطاقة املتجددة يف عام  2017مبشاريع ضخمة يف جمال
طاقة الرياح يف كل من أس رتاليا وأملانيا والصني واملكسيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة .ويف الوقت الذي ال تزال فيه
بلدان عديدة ،وال سيما يف أفريقيا ،تعاين من نقص حاد يف إمدادات الطاقة ،فإنه توجد إمكانات هائلة إلرساء األساس لنمو
مستدام بيئيا يف املستقبل من خالل سياسات واستثمارات ذكية اليوم.

أوجه عدم التيقن والمخاطر

إن آ
الفاق االقتصادية ال ت زال معرضة للتغي رات في السياسات التجارية،
ولحدوث تدهور مفاجئ في أ
الوضاع المالية العالمية ،وتفاقم التوت رات الجيوسياسية
يف الوقت الذي خ ّف ت فيه حدة الكثري من أوجه اهلشاشة املخيّ مة من ج راء األزمة املالية العاملية ،فإن عددا من أوجه عدم
التيقن واملخاطر يلوح يف األفق .وال يزال ارتفاع مستويات عدم التيقن يف جمال السياسات يلقي بظالله على آفاق التجارة
العاملية ،و املعونة اإلمنائية ،واهلجرة واألهداف املتعلقة باملناخ ،وقد يؤخر حتقيق انتعاش أوسع نطاقا يف االستثمار واإلنتاجية
على الصعيد العاملي .وميكن أن يؤدي احتداد التوت رات اجليوسياسية إىل تعزيز االجتاه حنو املزيد من السياسات االنف رادية
واالنعزالية .وقد أسفر طول مدة الوفرة يف السيولة العاملية واخنفاض تكاليف االق رتاض عن زيادة أخرى يف حجم الديون
العاملية ،وعن ت راكم االختالالت املالية .كما أنه يرتبط باملستويات العالية احلالية ألسعار األصول ،مما يوحي بتدين
أسعار املخاطرة.

الحالة والتوقعات االقتصادية ف ي� العالم

وال يزال العديد من االقتصادات النامية  -وال سيما االقتصادات اليت لديها أسواق رأمسالية أكثر انفتاحا  -عرضة
لالرتفاع احلاد يف العزوف عن اجملازفة ،ولتشديد ظروف السيولة العاملية بشكل غري منضبط ،والسحب املفاجئ لرؤوس
األموال .وميكن أن يؤدي تطبيع السياسات النقدية يف االقتصادات املتقدمة إىل إحداث مثل هذه الطفرة .وتعمل املصارف
املركزية يف االقتصادات املتقدمة حاليا على مسارات جديدة متاما ،حيث ال توجد سابقة تارخيية لالسرتشاد هبا .وهذا ما جيعل
أي تعديل لألسواق املالية أصعب يف التنبؤ به منه خالل ف رتات االنتعاش السابقة ،وهو يزيد من املخاطر املرتبطة
بأخطاء السياسات.

التحديات في مجال السياسات وسبل المضي قدم اً

		

إن االنتعاش المتواكب فيما بين االقتصادات الرئيسية ،واستق رار أوضاع		
أ
السواق المالية ،وعدم حدوث صدمات سلبية كبيرة ،كل ذلك يتيح فرصا إلعادة توجيه
السياسات
يف حني ال يزال ماثال عدد من املخاطر وحاالت عدم التيقن ،فإن األمر البارز يف البيئة االقتصادية ال راهنة هو مواءمة الدورة
االقتصادية فيما بني االقتصادات الرئيسية ،واستق رار أوضاع األسواق املالية ،وعدم حدوث صدمات سلبية ،مثل اختالل
أسعار السلع األساسية.
ومع توطّد الظروف الكفيلة بتحقيق استق رار اقتصادي عاملي أوسع انتشارا ،فقد تضاءلت احلاجة إىل تركيز
اإلج راءات املتخذة يف جمال السياسات على عواقب األزمة االقتصادية ،وعلى تثبيت االقتصاد الكلي على املدى القصري.
وهذا ،مقرتنا بتحسني ظروف االستثمار ،خيلق جماال أكرب إلعادة توجيه السياسات حنو مسائل أطول أجال ،من ناحية تعزيز
النوعية البيئية للنمو االقتصادي ،وجعلها أكثر مشولية للجميع ،ومعاجلة أوجه القصور املؤسسية اليت تعرقل التنمية.
إعادة توجيه السياسات للتصدي لتلك التحديات وحتقيق أقصى قدر من املنافع املشرتكة فيما بني الغايات اإلمنائية،
ميكن أن يؤدي إىل توليد استثمارات أقوى ،وخلق مزيد من فرص العمل ،وحتقيق منو اقتصادي أكثر استدامة يف األجل
املتوسط .ومن شأن االستثمار احلايل يف جماالت مثل التعليم ،وتوسيع فرص احلصول على الرعاية الصحية ،واملرونة يف مواجهة
تغري املناخ ،وحتسني نوعية املؤسسات ،وحتقيق االندماج املايل والرقمي ،أن يدعم النمو االقتصادي وخلق الوظائف يف األجل
القصري .وهو ما سيعجل أيضا يف التقدم حنو حتقيق األهداف االجتماعية والبيئية ،ويزيد من إمكانات النمو املستدام على
املدى الطويل.

ينبغي أن تشمل إعادة توجيه السياسات أربعة مجاالت ملموسة ،هي		 :
المال ،ومعالجة
زيادة التنويع االقتصادي ،والحد من عدم المساواة ،وتعزيز البنيان ي
المؤسس
أوجه القصور
ي
ينبغي ملقرري السياسات استخدام خلفية االقتصاد الكلي احلالية للرتكيز على أربعة جماالت ملموسة .وأوال ،ليس من قبيل
املبالغة القول بوجود حاجة ماسة إىل التنويع االقتصادي يف البلدان اليت ال تزال تعتمد اعتمادا كبريا على عدد قليل من
السلع األساسية .وهذه النقطة تثبتها التكاليف االقتصادية الباهظة املتصلة بإعادة تنظيم األسعار العاملية للسلع األساسية.
ومن املهم جدا أيضا وقف ازدياد حدة التفاوت ومعاجلته ،وذلك لضمان منو متوازن ومستدام يف املستقبل .وهذا
يتطلب تركيبة مؤلفة من سياسات قصرية األجل لرفع مستويات املعيشة يف أوساط أشد الفئات حرمان اً ،وسياسات أطول
أجال تعاجل أوجه عدم تكافؤ الفرص ،مثل االستثمار يف امناء مرحلة الطفولة املبكرة ،واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم،
واالستثمار يف الطرق الريفية والكهربة.
واجملال األساسي الثالث هو إعادة تنظيم البنيان املايل العاملي متشيا مع خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠ومع خطة
عمل أديس أبابا .وذلك يتطلب إنشاء إطار جديد للتمويل املستدام ،والتحول تدرجييا من الرتكيز احلايل على األرباح القصرية
األجل إىل هدف خلق قيمة طويل األجل بطريقة مسؤولة على الصعيد االجتماعي والبيئي .وميكن للسياسات االح رتازية على
صعيد االقتصاد الكلي ،إذا ما أُحسن تنسيقها مع السياسات النقدية والضريبية وسياسات العمالت األجنبية ،أن تدعم تلك
األهداف من خالل تعزيز االستق رار املايل ،واحتواء ت راكم املخاطر املالية.

4

5

موجز تنفيذي

وأخريا ،فإن ضعف احلوكمة وانعدام االستق رار السياسي ال يزاالن يشكالن عقبات أساسية يف سبيل حتقيق خطة
وحد ه تأثريا كبريا يف
التنمية املستدامة لعام  .٢٠٣٠ويف الوقت نفسه ،فإن تعزيز النمو االقتصادي العاملي لن يكون له َ
مساعدة املتضررين من حاالت النـزاع ،حيث ال يوجد سوى جمال قليل إلح راز تقدم ملموس حنو حتقيق التنمية املستدامة.
وجيب أن تشمل أولويات السياسات مضاعفة اجلهود لدعم منع نشوب النزاعات وحلها ،ومعاجلة أوجه القصور املؤسسي
اليت تشكل األسباب الكامنة وراء العديد من هذه العقبات.

