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 موجز تنفيذي  
 الصورة العامة على الصعيد العالمي  
  2007تباطؤ النمو االقتصادي العالمي في عام   

 شهد االقتصاد العالمي نموا قويا وواسع القاعدة لثالث سـنوات           أنبعد  
، حيـث سـيتراجع نمـو       2007 يتباطـأ خـالل عـام        أنعلى التوالي، ُيتوقع    

مائـة، مـن المعـدل المقـدر لـه           في ال  3.2 إلى العالمي   اإلجماليالناتج  
وســيكون اقتــصاد الواليــات . )1( فــي المائــة3.8 والــذي يبلــغ 2006عــام 

 أنالمتحدة السبب الرئيسي في هـذا التبـاطؤ العـالمي، حيـث ُيتوقـع               
 فـي المائـة   2.2 إلـى يتراجع معدل نموه بسبب ضعف سـوق اإلسـكان       

 المتقدمة   من االقتصادات  أي يبرز   أنوليس من المتوقع    . 2007في عام   
 ليكون بمثابة قاطرة بديلة لالقتـصاد العـالمي، حيـث مـن             األخرىالنمو  

 فـي المائـة، وفـي       2 حـوالي    إلـى  أوروبـا  يتباطأ النمو فـي      أنالُمسقط  
 هناك، عـالوة    أنبل  . 2007 في المائة، خالل عام      2 أقل من    إلىاليابان  

طؤ  حـدوث تبـا    بإمكانيـة على ذلك، مخاطر من حدوث تراجع آبير تـرتبط          
 . أشد بكثير في اقتصاد الواليات المتحدة

  
 استمرار النمو القوي في البلدان النامية  

 التـي تمـر بمرحلـة االنتقـال أداءهـا           واالقتصاداتواصلت البلدان النامية    
، حيــث ســجلت 2006االقتــصادي القــوي بــصورة اســتثنائية خــالل عــام 

لمائـة علـى     فـي ا   7.2 فـي المائـة و     6.5معدال نمو بلغـا فـي المتوسـط         
، وإن يكـن    2007 يظـل النمـو قويـا خـالل عـام            أنومن المتوقـع    . التوالي

 فـــي المائـــة 6.5 فـــي المائـــة للبلـــدان الناميـــة، و5.9: بدرجـــة أهـــدأ
ومـن بـين البلـدان الناميـة، أدى         . لالقتصادات التي تمر بمرحلة االنتقال    

ليـد   تو إلـى استمرار ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في الصين والهنـد          
 أآبــر مــن خــالل زيــادة التجــارة والــروابط  بدرجــة طــابع محلــيينمــو ذ

 مـن بينهـا     أمـور ويـنعكس ذلـك فـي جملـة         . المالية بين بلدان الجنـوب    
ــسلع      ــة وال ــى الطاق ــوي عل ــب الق ــتمرار الطل ــيةاس ــة األساس  األولي

 يفيـد   األساسية السلع   أسعارفارتفاع  .  في االرتفاع  أسعارهاواستمرار  
__________ 

، ُيحـسب النـاتج العـالمي اإلجمـالي باسـتخدام األوزان             المتحدة األممفي تقديرات    )1( 
أمـا باسـتخدام األوزان     . لي اإلجمالي بالدوالرات بأسعار السوق    القطرية للناتج المح  

 5.1القائمة على تكافؤ القوة الشرائية، فإن نمو النـاتج العـالمي اإلجمـالي سـيكون        
 .2007 لعام  المائةفي 4.5، بينما ستبلغ إسقاطات النمو 2006 لعام  المائةفي
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ن النامية، وأيضا االقتصادات التي تمر بمرحلـة االنتقـال،          آثيرا من البلدا  
نمـوا   أقل البلدان    أداء أنآما  . CISوبخاصة بلدان رابطة الدول المستقلة      

 فـي المائـة فـي    7، حيـث بلـغ قرابـة        اآلخر قويا بصورة ملحوظة هو      لظ
 يظل النمو في أآثر البلدان      أنومن المتوقع   . 2006وسط خالل عام    لمتا

 .2007بنفس الدرجة خالل عام فقرا قويا 

 االقتصادية الداخلية وازدياد قـوة      األوضاعوبغض النظر عن التحسن في      
مكـشوفة  ضـعيفة و  الروابط األقاليمية ، فإن معظم البلدان النامية تظـل          

 تباطؤ في االقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية، وأمام تقلبـات          أي أمام
 . المالية الدوليةسواقواأل األساسية الدولية للسلع األسواق

 
ــالمي،      ــصادي الع ــو االقت ــاطؤ النم ــع تب ــر    (2007-1997توق ــة للتغي ــسبة المئوي الن

 )السنوي
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 مما فـي    واالقتصادات التي تمر بمرحلة االنتقال    نمو أقوى في البلدان النامية      

 البلدان
 )النسبة المئوية للتغير السنوي (المتقدمة النمو

 

 

 

 
  
 اداتــــــاالقتص االقتصادات التي البلدان النامية أقل البلدان نموا 
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 أفريقيا رقــــش  وبـجن اــأمريك ربـــــغ ينــالص دــــالهن 
  ياــــــ آس ياــــــآس الالتينية ياـــــــآس   
 بدون ( بدون(     
   ) الصين )دــالهن     

 العمالة تنمو بمعدالت غير آافية  
وساعد أداء النمو القوي لالقتصاد العالمي أيـضا علـى تحـسين أوضـاع              

ففـي معظـم االقتـصادات      . أسواق العمـل فـي عـدد آبيـر مـن البلـدان            
ومـع ذلـك،    . 2006مة النمو، تراجعت معـدالت البطالـة فـي عـام            المتقد

ورغم نمو الناتج بمعدالت مرتفعة، لم يكن نمـو العمالـة فـي آثيـر مـن                 
األجزاء الهامة في العالم المتقدم النمو قويا بما يكفي لخفض معـدالت            

وهناك العديد من العوامل التي ربما عرقلـت نمـو          . البطالة بدرجة آبيرة  
أو تخفـيض معـدالت البطالـة، ومـن بينهـا           /آافيـة و   بدرجـة فرص العمـل    

طبيعة القطاعات المنتجة للسلع األساسية التي تتسم بكثافة الترآيز         
على رؤوس األموال، والتي ولدت الجانب األعظم مـن منـشطات النمـو     
فــي أفريقيــا؛ والزيــادات القويــة فــي المــشارآة العماليــة فــي أفريقيــا   

 سواء؛ وتخفـيض العمالـة فـي الـصين نتيجـة            وأمريكا الالتينية على حد   
إلعادة تشكيل المـشاريع المملوآـة للدولـة، والنمـو القـوي لإلنتاجيـة،              

ــة خــارج الزراعــة  ــذلك فــي  . وتحــول العمال وآانــت األوضــاع مــشابهة ل
، حيـث ظلـت معـدالت البطالـة         االقتصادات التـي تمـر بمرحلـة االنتقـال        

 .لقوي لسنوات متتاليةمرتفعة بصفة عامة، رغم النمو االقتصادي ا
 

 احتماالت طيبة فيما يتعلق بالتضخم   
ارتفعت معدالت التضخم الرئيسية في آثير من االقتصادات خـالل عـام            

، غير أن الجانب األعظم مـن هـذا االرتفـاع آـان يرجـع إلـى اآلثـار                   2006
ــنفط   ــاع أســعار ال ــى الرتف ــة   . األول ــؤثر أســعار الطاق ــم ت وحتــى اآلن، ل

ومن المتوقـع أن    . لتضخم األساسي إال بصورة محدودة    المرتفعة على ا  
، وذلك في ضوء تراجـع أسـعار        2007تخف الضغوط التضخمية خالل عام      

، والتبــاطؤ المتوقــع فــي النمــو االقتــصادي 2006الــنفط فــي أواخــر عــام 
غير أن  . العالمي، وتشديد السياسات النقدية في آثير من االقتصادات       

إدارة الـــــــشؤون: المـــــــصدر
األممبـ  االقتصادية واالجتماعية 

 LINK ومشروع المتحدة
 تقديرات جزئية )  أ(
توقعات)ب(
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لدان افريقية شهدت زيـادات حـادة فـي         ثمة استثناءات، تشمل بضعة ب    
أو /معدالت التضخم نتيجة لنقص المواد الغذائية، وتخفيضات العمـالت و         

 .انتقال آثار أسعار النفط المرتفعة إلى المنتجين والمستهلكين
 

 الشكوك ومخاطر التراجع االقتصادي   
خطــر حــدوث مزيــد مــن التــدهور فــي أســعار المــساآن فــي     

 الواليات المتحدة
إن إمكانية حدوث تراجع أآثر حدة فـي أسـواق المـساآن يمثـل خطـرا            

وقـد  . سلبيا ال يـستهان بـه بالنـسبة لالحتمـاالت االقتـصادية العالميـة             
شهد عدد من االقتـصادات ارتفاعـا آبيـرا فـي أسـعار المـساآن علـى                 
مدار العقد المنصرم، وأسهمت آثار الثـروة المرتبطـة بـذلك فـي تـدعيم               

غيــر أن ارتــداد هــذه العمليــة إلــى االتجــاه  . قتــصاديمعــدالت النمــو اال
ــو      ــسبة للنم ــرة بالن ــار ســلبية آبي ــى آث ــؤدي إل ــاآس يمكــن أن ي المع

والعديد من مؤشرات قياس أداء سـوق المـساآن         . االقتصادي العالمي 
 بالهين في النشاط خـالل      في الواليات المتحدة تكشف عن رآود ليس      

 في األشـهر   المائةفي 20ة حيث وصل االنخفاض إلى قراب  - 2006عام  
وفــي حــين تفتــرض التوقعــات األساســية أن يحــدث تــصحيح  . األخيــرة

طفيف فـي سـوق المـساآن، وبالتـالي أن يكـون التراجـع خفيفـا فـي                  
االقتصاد، فإن سيناريو بديال أآثـر تـشاؤما يبـين أن حـدوث تـدهور أآثـر                 
حدة في أسعار المـساآن فـي الواليـات المتحـدة لـن يقتـصر فحـسب               

، بـل   2007 فـي عـام       المائـة  فـي  1ى خفـض معـدل نموهـا بنـسبة          عل
سيقلل بدرجة آبيرة أيضا من معدالت النمو االقتصادي في بقية العالم           

وباإلضافة إلى ذلك، فإن انهيار أسعار المساآن       .  المائة في 1بأآثر من   
فــي االقتــصادات الرئيــسية سيتــسبب فــي حــدوث أزمــة فــي ســوق   

 عمليــة تــصحيح انكماشــية لالخــتالالت  الرهونـات العقاريــة، وســيطلق 
 .العالمية، مما يهدد بوقوع اضطرابات واسعة في األسواق المالية

 التحديات التي يطرحها استمرار أسعار النفط في االرتفاع  
رغم أن أسعار النفط عادت إلى االنخفـاض بـشكل ملحـوظ فـي اآلونـة                

، فـإن مـن     2006األخيرة، بعد أن وصلت إلى ذروتها التاريخيـة فـي عـام             
غيـر أن   . 2007المتوقع أن تظل مرتفعة، وإن آانـت متقلبـة، حـالل عـام              

االحتماالت الخاصـة بأسـعار الـنفط فـي األجـل القـصير هـي احتمـاالت          
ــو     ــوترات الجي ــك نتيجــة للت ــد، وذل ــشكوك إلــى حــد بعي ــا ال  - تحــيط به
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. سياسية ولبدء تشغيل طاقات إنتاجية جيدة، وللمضاربة علـى الطلـب          
اآلن، لــم تتــرك أســعار الــنفط المرتفعــة ســليبا علــى االقتــصاد  وحتــى 

فبـين  . العالمي مثلما حدث في المرات السابقة مـن تحرآـات األسـعار           
آما أن ارتفاع   . البلدان النامية، استفاد مصدرو النفط من ارتفاع األسعار       

أسعار السلع األساسية مـن غيـر الـنفط قـد عـوض تكـاليف االسـتيراد                 
غير أن عددا من البلدان ذات الدخل       . ر النفط المرتفعة  الناتجة عن أسعا  

المنخفض المستوردة الصافية للنفط لم تشهد أي تحسن فـي شـروط            
إذ . تجارتها، بل وأضيرت بصورة متزايدة مـن جـراء ارتفـاع أسـعار الطاقـة      

آان يتعين على هذه االقتصادات أن تخفض من وارداتهـا غيـر النفطيـة،              
 لمحاوالتها حماية المـستهلكين مـن       ةأآبر نتيج وأن تتحمل أعباء مالية     

وآانـت  . آثار أسعار النفط المرتفعـة عـن طريـق اإلعانـات لـدعم الـسلع              
تكاليف النمو االقتصادي في هذه البلدان آبيـرة بالفعـل، ومـن المـرجح        
أن تزداد بدرجة أآبر مع استمرار أسعار النفط وعدم الحد مـن االعتمـاد              

 .على النفط
 

  التصحيح غير المنظم لالختالالت العالميةاستمرار خطر  
اتسعت اختالالت الحسابات الجارية بين المناطق والبلدان بدرجـة أآبـر      

، وآان أهمها وصول العجز في الحساب الجاري للواليات         2006في عام   
 بليـون دوالر، بينمـا قابـل ذلـك فـوائض حققتهـا              900المتحدة إلى قرابة    

االقتـصادات   المنـاطق الناميـة و     –و األهـم     وهـ  -اليابان وألمانيا، وآـذلك     
ونتيجـة  . ، بما فـي ذلـك آبـار مـصدري الـنفط           التي تمر بمرحلة االنتقال   

الستمرار واتساع عجز الحـساب الجـاري فـي الواليـات المتحـدة، فـإن               
مديونيتها قد وصلت إلى مستوى ُيـشّكك بـصورة خطيـرة فـي إمكانيـة               

، يتوقـع   2007وفـي عـام     . لميةاستمرار الترتيب  الحالي لالختالالت العا     
السيناريو األساسـي انخفاضـا طفيفـا فـي هـذه االخـتالالت العالميـة،               
حيث سيؤدي التباطؤ في النمو االقتصادي للواليـات المتحـدة وتحـسن            
أسعار النفط إلـى الحـد مـن تكـاليف االسـتيراد فـي أآبـر اقتـصاد فـي                    

ر إلـى   العالم، في حـين سـيؤدي التخفـيض المتوقـع فـي قيمـة الـدوال               
ومع ذلك، فـإن خطـر      . تنشيط الصادرات والحد من الطلب على الواردات      

، إن حـدث علـى   فالتقـدم البطـيء  .  المـنظم يظـل قائمـا   التـصحيح غيـر  
اإلطالق، في تفكيك االختالالت العالمية سيزيد من خطر إطالق موجة          

وهذا التخفيض في سـعر     . مضاربة قوية في اتجاه تخفيض قيمة الدوالر      
ن أن يساعد في خفض العجز الخارجي للواليـات المتحـدة،           الصرف يمك 

ولكن نظرا العتماد النمو االقتـصادي العـالمي علـى منـشطات الطلـب              
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مــن أآبــر اقتــصاد فــي العــالم، فــإن انهيــار الطلــب علــى الــواردات فــي 
الواليات المتحدة سيؤدي إلى زيادة اآلثـار االنكماشـية علـى مـستوى             

 يؤدي بسهولة شـديدة إلـى انهيـار زخـم           ويمكن لذلك بدوره أن   . العالم
النمو االقتصادي في البلدان النامية، وأن يعـرض للخطـر أي تقـدم آخـر               

فحدوث انخفاض مفـاجئ فـي قيمـة الـدوالر          . في جهود الحد من الفقر    
سيزيد من الشكوك بين المستثمرين الدوليين، ويمكن أن يتسبب في          

  .زعزعة األسواق المالية
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 2006حسابات الجارية بدرجة أآبر في عام اتسعت اختالالت ال

 

 
  

 )أ(  )ب( 

 

 

 

 تنسيق سياسات االقتصاد الكلي  
لمــاذا ُيعــد تنــسيق سياســات االقتــصاد الكلــي علــى الــصعيد    

 الدولي أمرا مطلوبا
إن مواقف سياسات االقتصاد الكلي الـوطني الحاليـة ليـست مـصممة             

فاالتجاه الحـالي   . العالميةوفقا للحاجة للوصول إلى تصحيح االختالالت       
نحو سياسات نقدية وضـريبية أآثـر تقييديـة سـيترك أثـرا سـلبيا علـى                 
الطلب في بعض بلدان الفوائض، مثل اليابـان وألمانيـا، بمـا يجعـل مـن                
الصعب بدرجة أآبر على الواليات المتحدة أن تخفض عجزهـا الخـارجي            

ت الماليـة   وفـي الوقـت ذاتـه، فـإن الـسياسا         . من خالل نمـو الـصادرات     
الضريبية األآثر مـيال للتوسـع المتبعـة فـي بعـض بلـدان الفـوائض فـي                  
شرق آسيا قد تكون غير آافية، ال لتعويض هذه اآلثـار االنكماشـية، وال              

، المتحـدة  الواليـات لتحقيق النمو الكبيـر فـي الـصادرات الـالزم القتـصاد      
ــصرف     ــر ألســعار ال ــصحيح آبي ــع عــدم حــدوث ت ــاع  . وبخاصــة م ــا إتب أم

تراتيجية منسقة، على العكس مـن ذلـك، فـيمكن أن يـساعد فـي               اس
تجنب اآلثار الـسلبية للنمـو، وأن يـشيع الثقـة فـي اسـتقرار األسـواق                 

ومن شأن التعاون أن يحقق االستفادة      . المالية وأسواق النقد األجنبي   
من التأثيرات غير المباشرة لسياسات بلد بعينه آعامـل تعويـضي آلثـار             

فمنـشطات النمـو فـي      . لية التصحيح في بلـد آخـر      الطلب السلبي لعم  
أوروبا وآسيا والبلدان الرئيسية المـصدرة للـنفط، علـى سـبيل المثـال،              
يمكن أن تعـوض األثـر االنكماشـي األولـي لـسياسات التـصحيح التـي                

وقــد ُطرحــت مقترحــات عديــدة آإطــار لهــذا  . المتحــدة الواليــاتتتبعهــا 
اتفـاق  ’’د عـام جديـد مثـل        التنسيق للسياسات، ومن بينهـا فكـرة عقـ        

إدارة الــشؤون: المــصدر
االقتصادية واالجتماعيـة  

 المتحـــــــدةاألممبـــــــ
 LINKومشروع 

 تقديرات جزئية )  أ(
ات)( ق ت

ــات الواليــــ
 المتحدة
 اليابان

االتحـــــــاد
 األوروبي

 
ــدان البلـــــ
ــة الناميـــــ



 8 

الذي عقدته البلدان الخمسة الصناعية الكبرى عام  (Plaza Agreement‘‘ بالزا
لتحديد تـدابير الـسياسات الراميـة       )  لتعديل أسعار صرف العمالت    1985

ورغم أوجـه القـصور التـي تعتـري مثـل هـذه             . إلى الحد من االختالالت   
 تشكل ثاني أفضل نتيجـة      المبادرات المخصصة المؤقتة، فإنها يمكن أن     

مرجوة في غياب أي تغييرات أآثر جوهرية في النظام النقدي والمـالي            
 .العالمي

 
 العقبات التي تعترض تنسيق السياسات على الصعيد الدولي  

ومن . يواجه تنسيق السياسات على الصعيد الدولي عددا من العقبات        
 تــصورات بــين هــذه العقبــات أن أصــحاب المــصلحة الرئيــسيين لــديهم  
آمــا أن . مختلفـة بــشأن المخــاطر التـي ينطــوي عليهــا الوضـع الــراهن   

ففـي حالـة    . بشأن الموقف الحـالي لفـرادى االقتـصادات        هناك خالفات 
، على سبيل المثال، تتباين اآلراء حول آيفية استمرار المتحدة الواليات

ت األوضاع االقتصادية القوية، وما إذا آان سيظل يجري تمويل االخـتالال          
وثمــة . دون حــدوث اضــطرابات واســعة فــي األســواق الماليــة الدوليــة 

شــكوك مماثلــة فيمــا يتعلــق بقــوة النمــو االقتــصادي فــي الــصين فــي 
المستقبل القريب، وبقدرة اليابان وأوروبا علـى زيـادة معـدالت نموهمـا           

ومـن المـرجح أن تتـضاعف       . المحتملة في األجلـين القـصير والمتوسـط       
كلة االلتزام بأي حل يتم التفاوض عليه بشأن        هذه العقبات بسبب مش   

الــسياسات علــى الــصعيد الــدولي، حيــث أن صــناع الــسياسات علــى 
المستوى الوطني يفـضلون أن تتحمـل البلـدان األخـرى عـبء تـصحيح               
االختالالت، أو قد يواجهون قيودا في الوفاء بالتزاماتهم بسبب المقاومة          

ــذلك  ــة ل ــإن ال   . الداخلي ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــشكلة   وع ــال لم ــل الفع ح
االختالالت القائمة يتطلب عمال متواصال لفترة طويلـة مـن الـزمن، وقـد              
 .تجد الحكومات من الصعب عليها االلتزام بصورة يوثق فيها لمدة طويلة

 
 ما الذي يمكن عمله؟  

 التي يمكـن مـن خاللهـا التغلـب علـى هـذه              األشكالهناك العديد من    
 فإيجـاد   .سات على الصعيد الدولي    السيا قتنسيالعقبات التي تعترض    

آلية تشاور دولية تضم وسيطا خارجيا مثل صندوق النقد الدولي يمكن           
أن تساعد في التوصل إلى توافق في اآلراء بـشأن طبيعـة المـشكالت      

وفي ضوء هيكل االختالالت، ينبغي لهـذه المـشاورات         . الراهنة ونطاقها 
ن تكــون البلــدان أن تــضم جميــع األطــراف الرئيــسية، ومــن ثــم يجــب أ 

أمـا المنتـديات المخصـصة  المؤقتـة         . النامية ممثلـة فيهـا تمثـيال عـادال        
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القائمة، مثل مجموعة الثمانية وغيرهـا مـن المحافـل، فهـي منتـديات              
وبهذا المعنى، فإن آليات الرقابة المتعددة      . غير مناسبة في هذا الصدد    

الـدولي فـي   األطراف ذات القاعدة الواسعة التي بـدأها صـندوق النقـد       
وعلى الـصعيد الـوطني،   . العام الماضي تشكل خطوة هامة إلى األمام   

ينبغي على البلدان أن تصدر تعهدات بتـصحيح الـسياسات علـى مـدار              
فـإعالن أهـداف محـددة وطنيـا       . عدة سنوات ضمن إطار دولـي منـسق       

ُيتفــق عليهــا دوليــا، علــى ســبيل المثــال، ســيزيد مــن مــصداقية         
ث ستخاطر الحكومات باإلضـرار بـسمعتها فـي         السياسات الوطنية، حي  

وأخيرا، فإن اإلصالحات األآثر اتـساعا للنظـام        . تحالة إخفاق السياسا  
النقدي والمالي العالمي هي وحدها التي يمكـن أن تحـول دون عـودة     

وينبغي النظر إلى االتفاق علـى      . ظهور االختالالت التي نشهدها اليوم    
 إلـى حـل أآثـر       لرئيسيا في الوصـو   عملة فوق وطنية باعتبارها عنصرا      

هيكليــة، بيــد أن ذلــك ال يمكــن إال أن يكــون خيــارا مــن خيــارات األجــل  
أمــا الحــل األقــرب فيجــب أن يكــون موجهــا نحــو وضــع نظــام    . الطويــل

كلية من هـذا القبيـل، التـي        فالحلول الهي . لالحتياطي المتعدد العمالت  
ترمي إلى تعزيز االستقرار االقتصادي العـالمي، يجـب أن تكـون ملحـة              

 . متعدد األطرافيبمثل إلحاح وضع نظام تجار
 

 التجارة الدولية  
 سرعة اتساع التدفقات التجارية  

اتسعت تجارة السلع على الصعيد العالمي بـوتيرة سـريعة خـالل عـام              
ــذا التو . 2006 ــسم ه ــة    ويت ــي قيم ــضخمة ف ــادة ال ســع باســتمرار الزي

التدفقات التجارية للنفط والسلع غيـر النفطيـة، وهـو مـا يرجـع أساسـا           
ــادة        ــى الزي ــذلك إل ــية، وآ ــسلع األساس ــذه ال ــعار ه ــاع أس ــى ارتف إل
ــة للــسلع الرأســمالية التــي     ــدفقات التجاري الملحوظــة فــي حجــم الت

قـدر النمـو فـي      وي. يحرآها انتعاش االستثمارات على الـصعيد العـالمي       
 في عـام   المائةفي 10يتجاوز  م الصادرات على مستوى العالم بما  حج

ــان  2006 ــد أن آ ــي 7.3، بع ــةف ــام   المائ ــي ع ــة  . 2005 ف ــا أن قيم آم
ــصادرات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبلغ النمو فـي    .  المائة في 16لى مستوى العالم قد ازدادت بحوالي       ع
ي، بمـا   الصادرات على مستوى العالم أآثر من ضعف نمو الناتج العـالم          

غيـر أنـه فـي    . يبين تعميق االندماج االقتصادي علـى الـصعيد العـالمي       
هذه الصورة العامة، ُيتوقع أن يتراجع نمو التجارة العالمية بصورة طفيفة           

 . المائةفي 7.7إلى معدل يبلغ 
 

 ازدياد تقلب أسعار السلع األولية  
لتـي  رغم االنخفاض الملحوظ الذي شهدته أسـعار الـنفط عـن الـذروة ا             

  المائـة  فـي  20، فإنها ال تزال مرتفعـة بنـسبة         أغسطس/آببلغتها في   
بـل أن أسـعار     . 2005في السنة بأآملها مقارنـة بمتوسـطها فـي عـام            

ولــم . الفلــزات والمعــادن األساســية ازدادت بمعــدالت أعلــى مــن ذلــك 
يحدث أي انخفاض طفيـف إال فـي أسـعار عـدد مـن سـلع المـشروبات                 

 السلع األساسية أصبحت أآثر تقلبا خالل عام        غير أن أسعار  . واألغذية
ــرا فــي منتــصف عــام   2006 وفــي . 2006، وشــهد معظمهــا تراجعــا آبي

، ُيتوقــع أن تتجــه أســعار معظــم الــسلع     2007الــصورة العامــة لعــام   
 .األساسية إلى االنخفاض بصورة طفيفة

 
الـــشكوك تحـــيط بمـــستقبل المفاوضـــات التجاريـــة المتعـــددة   

 األطراف 
اوضات التجارة المتعددة األطراف في جولة الدوحة فـي عـام           توقفت مف 

 بسبب الخالفات بين الشرآاء التجاريين الرئيسيين، وبخاصة في         2006
مجــال فــرص الوصــول إلــى األســواق الزراعيــة وغيــر الزراعيــة، وآــذلك  
بسبب اإلحساس األآثر انتشارا بأن الفوائـد االقتـصادية والتجاريـة مـن             

لتكــاليف الــسياسية التــي تترتــب علــى تقــديم أي اتفــاق ال تــساوي ا
تنازالت إضافية فيما يتعلق بقضايا آثيرا ما تتـسم بالحـساسية البالغـة             

ويمثـل ذلـك انتكاسـة فيمـا يتـصل          . على الجبهة الـسياسية الداخليـة     
بتحقيق أحد األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة، وهـو الهـدف المتعلـق بإقامـة               

وعالوة على ذلك، فـإن     .  القانون نظام تجاري مفتوح وقائم على سيادة     
التكاثر الشديد ألعداد اتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية يعـرض للخطـر           

وفــي حــين ال يوجــد هنــاك . تكامــل النظــام التجــاري المتعــدد األطــراف
ــا أي اتفــاق علــى الخطــوات التاليــة فــي عمليــة التفــاوض، فقــد     حالي

توافق في اآلراء بشأن    تسارعت الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى        
 .استئناف جولة الدوحة
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 مبادرة المعونة مقابل التجارة   

ظلــت مفاوضــات التجــارة الدوليــة ترآــز بــشدة علــى خفــض التعريفــات 
غيـر أنـه فـي الواقـع        . الجمرآية وتحسين فرص الوصول إلـى األسـواق       

العملي، عجز العديـد مـن البلـدان الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان نمـوا           
ا، عن االستفادة بشكل آامل مـن الفوائـد التـي يحققهـا تحـسين            بينه

ولكــي تعــزز البلــدان الناميــة مــن أداء صــادراتها، فإنهــا . شــروط التجــارة
بحاجة إلى موارد مالية للتغلب على القيود التي يفرضها جانب العرض           
ــا وإقامــة    مــن خــالل االســتثمارات فــي البنيــة األساســية والتكنولوجي

  المتحـدة األمـم لم بذلك مؤتمر القمة الذي عقدته     وقد س . المؤسسات
، وتعهــد قــادة العــالم بــدعم وتــشجيع زيــادة 2005 ســبتمبر/أيلــولفــي 

وبعـد ذلـك،   . المعونات لبناء القدرات اإلنتاجية والتجارية للبلـدان الناميـة     
ــوزاري        ــؤتمر ال ــن الم ــدا م ــارة تأيي ــل التج ــة مقاب ــادرة المعون ــت مب لقي

وتـم إعـداد المزيـد مـن المبـادئ          . لعالميـة السادس لمنظمـة التجـارة ا     
التوجيهية لتنفيذ المبادرة، وإن آانت المشاورات المتعلقة باالحتياجـات         

ويرى أعضاء منظمة التجارة العالمية بوجه      . من الموارد ال تزال مستمرة    
عام أنه ينبغي مواصلة العمـل بـشأن المبـادرة، رغـم توقـف مفاوضـات                

 .جولة الدوحة في الوقت الراهن
ــصافية الــسلبية إلــى    ــادة التحــويالت الماليــة ال زي

بمرحلــة  االقتــصادات التــي تمــر البلــدان الناميــة و
 )بباليين الدوالرات( 2006-1996، االنتقال
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االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة

، اســـتنادا المتحـــدةاألممبـــ
إلى صـندوق النقـد الـدولي،
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ــالمي،  ــولالعـ ــبتمبر/أيلـ سـ
ــد2006 ــندوق النقــــ ، وصــــ

ــزان ــصاءات ميـ ــدولي، إحـ الـ
 .المدفوعات
ــرف التحــويالت: ملحوظــة ُتع

ا بأنه ة صاف ال ة المال
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 تمويل التنمية  
انخفــاض التــدفقات الرأســمالية الخاصــة إلــى البلــدان الناميــة    

ان حجمهــا ال ، وإن آــاالقتــصادات التــي تمــر بمرحلــة االنتقــالو
 يزال آبيرا

، آانــت التــدفقات الرأســمالية الخاصــة الــصافية إلــى  2006خــالل عــام 
 مرتفعــة مــن االقتــصادات التــي تمــر بمرحلــة االنتقــالالبلــدان الناميــة و

الناحية التاريخيـة، وإن ظلـت أدنـى مـن المـستويات المـسجلة خـالل                
ل  وقـد أسـهمت فـي هـذا االنخفـاض عوامـل مـن قبيـ         .العـام الـسابق  

االضطرابات التي شهدتها األسواق المالية في الربع الثاني من العـام،           
والتباطؤ في االقتراض الصافي من المصارف التجارية ودائني الـسندات          

، وإعـادة   2006نتيجة للتمويل المسبق لاللتزامات المستحقة في عـام         
ــديون  ــارجي     . شــراء ال ــل الخ ــاليف التموي ــإن تك ــك، ف ــضون ذل ــي غ وف

ووصـلت هـوامش مؤشـر      . لسوق الناشـئة ظلـت منخفـضة      القتصادات ا 
 إلى مستويات قياسـية فـي انخفاضـها         EMBIسندات األسواق الناشئة    

، ثم أخذت في االرتفاع أثنـاء االضـطرابات         2006في الربع األول من عام      
؛ يونيـه /حزيـران  و مـايو /أيارالتي شهدتها األسواق العالمية في شهري       

آما أن معدالت   .  االنخفاض مرة أخرى   ومنذ ذلك الحين، بدأت تميل إلى     
ــارجي        ــل الخ ــاليف التموي ــا تك ــوم عليه ــي تق ــية، الت ــدة األساس الفائ
ــم       ــرى، رغ ــضة هــي األخ ــت منخف ــسوق الناشــئة، ظل ــصادات ال القت

وفـي الـصورة   .  المتحـدة الواليـات استمرار تـشديد القيـود النقديـة فـي        
ــام  ــدفقات الرأســمالية الخا 2007العامــة لع صــة ، ســيظل مــستوى الت

الصافي إلى البلدان النامية مرتفعا، رغم أن رغم أن خطـر التبـاطؤ فـي           
االقتــصاد العــالمي أو حــدوث تقلــص آبيــر فــي الــسيولة فــي البلــدان   
المتقدمة النمو الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى انكمـاش أآثـر حـدة فـي               
هذه التدفقات، وإلى أخطار أشد فيما يتعلق بأسـعار الفائـدة بالنـسبة             

 .لناميةللبلدان ا

 ازدياد االستثمار المباشر األجنبي  
تلعب االقتصادات النامية وتلك التـي تمـر بمرحلـة االنتقـال دورا متزايـد               

فتـسارع وتيـرة    . األهمية آمصدر لتدفقات االستثمار المباشـر األجنبـي       
التــصنيع فــي اقتــصادات مثــل الــصين والهنــد قــد أدى إلــى بــذل جهــود 

 االستثمارات األجنبيـة لتـأمين فـرص      مدفوعة بالسياسات للترآيز على   
البلـدان المنتجـة للـنفط       الوصول إلى الموارد األولية، في حين شـهدت       
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تعزيــزا لوضــعها االســتثماري مــن خــالل ارتفــاع إيراداتهــا النفطيــة وقــوة 
وفي هذا السياق، فـإن جانبـا آبيـرا مـن االسـتثمارات             . معدالت نموها 

امية إلى بلدان نامية أخـرى،      المباشرة األجنبية آان يذهب من بلدان ن      
ممــا وســع مــن نطــاق المــصادر المحتملــة لــرأس المــال والتكنولوجيــا   

 .والمهارات اإلدارية للبلدان المتلقية
 

ومع ذلك، تظل التحويالت الصافية أآبر من البلدان الفقيرة إلى            
 البلدان الغنية

ة شهدت البلدان النامية آمجموعة، مـع االقتـصادات التـي تمـر بمرحلـ             
االنتقــال، طفــرة فــي التحــويالت الــصافية الخارجــة منهــا إلــى البلــدان  

وتشير التحـويالت الـصافية إلـى التـدفقات الرأسـمالية       . المتقدمة النمو 
الصافية مخصوما منها صافي الفوائـد ومـدفوعات إيـرادات االسـتثمارات            

آما أن التحويالت الصافية إلـى بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء              . األخرى
برى أصبحت سلبية هي األخـرى، بعـد أن آانـت المنطقـة الوحيـدة               الك

وآان . التي آانت تشهد تحويالت صافية ايجابية في السنوات السابقة        
هذا االتجاه لقيام البلدان الفقيرة بتمويل البلدان الغنية قد استمر لمدة           

وآـان بنـاء    . عقد من الزمان، ما أثار التساؤالت حول إمكانيـة اسـتمراره          
تياطيات الرسمية آلية من اآلليات الرئيسية لحدوث هذه التحويالت         االح

فالبلدان النامية تمتلـك اآلن أآثـر مـن ثالثـة تريليونـات             . المالية الصافية 
مــن الــدوالرات آاحتياطيــات مــن النقــد األجنبــي، حيــث تمتلــك الــصين 

ووفرت هـذه األوضـاع األقـوى مـن حيـث           . وحدها أآثر من تريليون دوالر    
طيات درجة أآبر من الحماية عند التعامل مع الصدمات الخارجية          االحتيا

وآانـت الـصورة المقابلـة      . الناجمة عن التقلبات في األسـواق العالميـة       
ــراآم االحتياطيــات فــي البلــدان الناميــة تتمثــل فــي اتــساع العجــز     لت

، أآبر بلد من حيـث عمـالت االحتيـاطي      المتحدة الوالياتالخارجي في   
تالي، ورغم أن الوضع الراهن لبلدان الناميـة مـن حيـث            وبال. في العالم 

قــوة احتياطياتهــا قــد يجعلهــا أآثــر قــدرة علــى مواجهــة الــصدمات غيــر 
المألوفة، فإنه ال يحـصنها إزاء الـصدمات التـي تنـتج عـن جـوهر النظـام                  

 الواليــاتنفــسه، مثــل حــدوث تــصحيح مفــاجئ للعجــز الخــارجي فــي  
 .مة الدوالر أو حدوث تخفيض آبير في قيالمتحدة
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ازدادت المــساعدة اإلنمائيــة الرســمية، ومــع ذلــك فهــي غيــر    

 آافية
ــام   ــدان    2005فــي ع ــة الرســمية مــن بل ، ارتفعــت المــساعدة اإلنمائي

 إلـى البلـدان الناميـة، حيـث         OECDمنظمة التعاون االقتـصادي والتنميـة       
ويمثـل هـذا   .  مليـارات مـن الـدوالرات   106وصلت إلى رقم قياسي يبلغ     

 من الدخل القومي اإلجمـالي لبلـدان         المائة في 0.33الي نسبة   اإلجم
  المائـة فـي  0.26مجتمعة، مرتفعا من نـسبة   لجنة المساعدة اإلنمائية

وتفيد اإلسقاطات الحالية أن مجموع المـساعدات اإلنمائيـة         . 2004عام  
الرسمية من الدول األعـضاء فـي لجنـة المـساعدة اإلنمائيـة ُيتوقـع أن                

 مـن الـدخل القـومي اإلجمـالي          المائة في 0.36( دوالر    بليون 130يصل  
، وهـو الـرقم المـستهدف    )مجتمعـة  لبلـدان لجنـة المـساعدة اإلنمائيـة    

ــادة ملحوظــة فــي   2010تحقيقــه فــي عــام   ، وإن آــان يلــزم حــدوث زي
وعلى أية حال، تجدر مالحظـة أن       . التدفقات مع اقتراب الموعد المحدد    
نمائية الرسمية آانت ترجع إلى حـد       الزيادات األخيرة في المساعدة اإل    

. آبير إلى اآلثار التي ال تتكرر، مثل مـنح إلغـاء الـديون للعـراق ونيجيريـا                
وفي ضوء هذه اآلثار التي ال تتكرر، يجب أن يزيد المانحون بدرجة آبيرة             
ما يقدمونه من معونات من أجـل بلـوغ مـستويات المـساعدة اإلنمائيـة        

ــداف ا    . إلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا   الرســمية المحــددة فــي األه
وباإلضافة إلى هذه االتجاهات، ازدادت المعونـات المقدمـة مـن مـصادر             

صـبحت بلـدان مثـل      أو. خارج لجنة المساعدة اإلنمائية بدرجة ملحوظـة      
ين بـدأوا يـسهمون     ، الـذ  ‘‘المانحين الجـدد  ’’الصين والهند من بين هؤالء      

ومـع ازديـاد    . إلنمائيـة مـن التمويـل فـي المـساعدة ا         بقدر إضافي آبيـر   
حجم المعونات ودخـول مـانحين جـدد إلـى الـساحة، يجـب أن تـستمر              
الجهود المبذولة لتحسين فاعلية المعونة والتنسيق بين المانحين في         

ولما آان االحتفاظ بتأييد دافعي الضرائب فـي البلـدان          . صدارة األولويات 
ات اإلنمائيـة بـصورة      المعونـ  إدارةالمتقدمة النمو أمرا بالغ األهمية، فإن       

تحقق نتائج حقيقية ُيعد شـرطا رئيـسيا لالحتفـاظ بـزخم ازديـاد حجـم                
وباإلضافة إلـى ذلـك، أصـبح تنـسيق التعـاون اإلنمـائي أآثـر               . المعونات

وفـي هـذا الـصدد، فـإن        . تعقيدا مع ازدياد عدد األطراف المشارآة فيـه       
منتــدى الــدعوة التــي وجهتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لعقــد 

ــام     ــاون اإلنمــائي فــي ع ــي إطــار المجلــس االقتــصادي    2007للتع  ف
واالجتماعي هي دعوة تأتي في الوقت المناسـب، حيـث يمكـن لهـذا              
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المنتدى أن توفير الرقابة السياسية على فاعليـة المعونـات فيمـا بـين               
 .جميع المانحين بمشارآة واسعة من جانب البلدان النامية

 
 أعباء الديونالمزيد من التخفيف من   

تظــل مبــادرة البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالــديون األداة الدوليــة األولــى   
وقـد ازدادا حجـم     . لتخفيف أعباء الديون عن البلـدان المنخفـضة الـدخل         

التخفيف من أعباء الديون نتيجة لتقدم الـذي أحرزتـه البلـدان المؤهلـة              
درة، لــذلك فــي الوصــول إلــى المــستويات التــي حــددتها عمليــة المبــا 

. ونتيجة إلطالق المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف مـن أعبـاء الـديون           
غير أنه ال تزال هناك سلسلة مـن التحـديات، مـن بينهـا زيـادة المـوارد                  
المتاحة فعال لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتنفيذ برامج الحد          

 أعبـاء   من الفقر، فضال عـن اتخـاذ تـدابير مـن أجـل تجنـب عـودة ظهـور                  
 .الديون التي ال تحتل

 
 الخطوات األولى نحو إصالح النظام المالي الدولي  

شهد النظام المالي العالمي في اآلونـة األخيـرة بعـض الخطـوات نحـو               
إنجــاز إصــالحات بعيــدة األثــر، فــضال عــن تبنــي ُنهــج جديــدة فــي          

فقد اعتمد مجلس محافظي صـندوق النقـد الـدولي قـرارا            . السياسات
ح نظام الحصص والتـصويت، يهـدف إلـى تحقيـق عـدة أمـور               بشأن إصال 

منها زيادة حـصص الـصين والمكـسيك وجمهوريـة آوريـا وترآيـا، وهـي                
. البلدان التي من الواضح تماما أنها ممثلة تمثيال ناقـصا فـي المنظمـة             

غير أن هذه التغييرات لن تغير مـن تـوازن قـوى التـصويت فـي صـندوق                  
 ةمـن المقـرر أن تـشهد الـسنوات القادمـ          و. النقد الدولي بـصورة آبيـرة     

مزيدا من المفاوضات حول إصالح نظام الحصص والتـصويت بـصورة أبعـد             
وباإلضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة النقدية والماليـة الدوليـة علـى            . أثرا

ضرورة وضع إطار جديد لتعزيز الرقابة المتعددة األطـراف، وأنـشئت آليـة             
 ةاف تضم األعـضاء والتجمعـات الهامـ       جديدة للمشاورات المتعددة األطر   

ــُنهج الرقابيــة األخــرى   ــة األولــى مــن  . فعــال إلآمــال ال وســتترآز الجول
المشاورات، التي تضم الصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة العربيـة          

 العالميـة مـع     ت، علـى الحـد مـن التفاوتـا         المتحـدة  الوالياتالسعودية و 
وفـي حـين تـشكل      . الوقت ذاتـه  االحتفاظ بالنمو االقتصادي القوي في      

هذه التطورات خطوات في االتجـاه الـصحيح، فـإن التوصـل إلـى اتفـاق                
بشأن إصالح نظام الحصص والتصويت، وبـشأن تعزيـز الرقابـة المتعـددة         
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األطراف، ما هو إال الخطـوة األولـى نحـو إقامـة عمليـات تـشاور أوسـع                  
 لتنــسيق فالبــد مــن اتخــاذ خطــوات أآثــر جــرأة إلقامــة عمليــة  . نطاقــا

سياسات االقتصاد الكلـي فـي إطـار توجيـه متعـدد األطـراف مـن أجـل                  
تالفي التصحيح غير المنظم لالخـتالالت العالميـة وتجنـب توقـف النمـو              

 . االقتصادي العالمي بصورة شديدة


