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ملخص تنفيذي
ّ
توقعات االقتصاد العاملي
االقتصاد العاملي يتحسّ ن...

يتحسن .فبعد انتكاس عاملي حاد وواسع النطاق ومتزامن يف أواخر عام  2008ومطلع عام
إنّ االقتصاد العاملي
ّ
س�جل ع�دد متزايد من البلدان نمو ًا فصلي ًا إجيابي ًا للناتج املحلي اإلمجايل ،مع انتعاش ملحوظ للتجارة
ّ ،2009
ً
الدولي�ة واإلنتاج الصناعي العاملي .وانتعش�ت أس�واق األس�هم العاملية أيضا ،وانخفضت أقس�اط املخاطر يف
عمليات االقرتاض.

...ولكن التعايف هش

مش�ددة يف االقتصادات
التعايف غري متامثل ،وظروف النمو املس�تدام ما زالت هش�ة .ورشوط االئتامن ما زالت
ّ
املتقدمة الرئيس�ية ،حيث حيتاج العديد من املؤسس�ات املالية الكبرية إىل االس�تمرار يف عملية تقليص ميزانياهتا
وتنقيته�ا .وم�ا زال انتع�اش الطلب املحيل غري مؤكد يف أحس�ن األحوال يف العديد م�ن االقتصادات ،وما زال
قدمته
بعيد ًا عن أن يكون ذايت البقاء .ويعود قدر كبري من انتعاش االقتصاد احلقيقي إىل احلافز املايل القوي الذي ّ
احلكوم�ات يف عدد كبري من البلدان املتقدمة والنامي�ة ،وإىل قيام الصناعات يف أنحاء العامل بتجديد املخزونات.
غري أن الطلب عىل االس�تهالك واالس�تثامر ما زال ضعيف ًا ،فمعدالت البطالة والعاملة الناقصة ما زالت ترتفع،
والفجوات بني النواتج ما زالت واسعة يف معظم البلدان.
واملتو ّق�ع أن يظ�ل التع�ايف االقتص�ادي العامل�ي بطيئً�ا ،وأن تظل احتماالت العاملة غير مبرشة،
وأن يظل التضخم منخفض ًا.

ّ
املتوقع ...
النمو العاملي سيكون أقل من

م�ن املتوقّ�ع أن ينخفض الناتج اإلمجايل العاملي بنس�بة  2.2يف املائة يف عام  ،2009وهذا أول انكامش فعيل منذ
احل�رب العاملي�ة الثانية .وعىل افرتاض اس�تمرار اتباع سياس�ة داعمة يف أنح�اء العامل ،فمن املتوقّع يف الس�يناريو
القاعدي لعام  2010أن حيدث نمو معتدل بنس�بة  2.4يف املائة .وبحس�ب هذا الس�يناريو فإن مستوى النشاط
ّ
سيقل بنسبة  7يف املائة عام كان من املفروض أن يكون عليه إذا استمر نمو ما قبل األزمة.
االقتصادي العاملي

 ...بدفعة قليلة من االقتصادات املتقدمة

م�ا زال الطل�ب عىل االس�تهالك واالس�تثامر غير ملح�وظ يف االقتص�ادات املتقدم�ة نتيجة الس�تمرار ارتفاع
مع�دالت البطالة ،وجهود األرس املعيش�ية يف اس�تعادة توازهن�ا املايل بعد فقد الثروة ال�ذي حدث وقت األزمة،
وتردد الرشكات يف االستثامر النخفاض معدالت االنتفاع من القدرات واستمرار القيود عىل توفري االئتامنات.
وحت�ول دورة املخزونات من املتوقّع أن يرتاجعا بمرور
و ُيض�اف إىل ذلك أن احلافز املتأيت من التدابري التنش�يطية
ّ
الوقت .وليس من املتوقّع أن تعطي االقتصادات املتقدمة الكربى دفعة قوية يف املس�تقبل القريب للنمو العاملي،
إذ س�تحقق نمو ًا متواضع ًا بنس�بة  1.3يف املائة يف املتوس�ط يف عام ( 2010وهو مع ذلك انتعاش ملحوظ بعد
االنخفاض بنسبة  3.5يف املائة يف عام .)2009
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التعايف غري متماثل لدى البلدان النامية
واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

م�ن املتوقّ�ع لنم�و النوات�ج يف البل�دان النامي�ة ،على العك�س ،أن يتعاىف بمع�دل أرسع ولكن�ه ،بنس�بة متوقّعة
تبلغ  5.3يف املائة يف عام  ،2010سيظل أقل بكثري من معدل ما قبل األزمة ،الذي كان يزيد عىل  7يف املائة سنوي ًا.
وق�د انتعش�ت بعض االقتصادات النامي�ة قبل غريها .وأ ّدت احلوافز املالية واس�تئناف التج�ارة يف املصنوعات
إىل إقالة عثرة االقتصادات يف آس�يا بوجه خاص .واملتوقّع أن تش�هد االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية حتو ً
ال
عن االنخفاض البالغ (بنس�بة  6.5يف املائة) يف عام  ،2009ولكن النمو املتوقّع يف عام  2010س�يكون ضعيف ًا
للغاية ،وسيكون بنسبة  1.6يف املائة.
والنم�و يف أغل�ب البلدان النامية واالقتصادات التي متر بمرحل�ة انتقالية ال يزال يعتمد كثري ًا عىل
حتس�نت هذه األحوال
التح�ركات يف التجارة الدولية ،وأس�عار الس�لع األساس�ية ،وتدفق�ات رأس املال .وقد ّ
كجزء من التعايف العاملي ،ولكن املزيد من االنتعاش سيتوقف بشدة عىل قوة التعايف يف البلدان املتقدمة .واملتو ّقع
أن تظ�ل أح�وال التج�ارة واملالية على النطاق الدويل متث�ل حتدي ًا .وس�يؤثر ذلك عىل البل�دان املنخفضة الدخل
قوضت االس�تثامرات ،وبالتايل
بال�ذات .وإذا كان�ت أحوال كل بلد ختتلف بش�كل واضح ،ف�إن األزمة العاملية ّ
ً
احتمال نمو اقتصادات البلدان .واملتو ّقع أن يش�هد ع�دد كبري من أقل البلدان نم�و ًا أدا ًء اقتصاديا أبطأ بكثري يف
األعوام القادمة ،باملقارنة بالنمو الوطيد الذي شهدته يف أعوام ما قبل األزمة.

ّ
توقعات العمالة
والفقر والتضخم
معدالت البطالة ال تزال ترتفع

ع�دد العاطلين يرتفع يف معظم االقتصادات .ويف االقتصادات املتقدم�ة بلغ عدد العاطلني أكثر من الضعف يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكية منذ بدء الكس�اد يف كانون األول/ديس�مرب  .2007ومع�دالت البطالة يف منطقة
تتضمن البيانات املتعلقة ببطالة
اليورو واليابان زادت أيض ًا بش�كل ملحوظ .بل إن احلالة الراهنة أسوأ ،فهي ال
ّ
العامل املثبطني الذين ال يعملون ،وإن كانوا اآلن ال يبحثون عن عمل العتقادهم أنه ليس هناك عمل متاح هلم.
ومع�دالت البطال�ة يف االقتصادات التي متر بمرحل�ة انتقالية والبلدان النامية حتركت ه�ي األخرى إىل األعىل،
وال سيام يف رابطة الدول املستقلة ويف وسط أوروبا وجنوب رشقها.

تشهد البلدان النامية زيادات
يف العمالة الهشة والعمالة الفقرية

يف البلدان النامية حدث معظم فقد الوظائف يف قطاعات التصدير ،وإن كان القلق األكرب يتعلق بالزيادة الشاملة
يف العاملة اهلشة والعاملة الفقرية .ويف رشق وجنوب آسيا ،يتأثر بالعاملة اهلشة زهاء  70يف املائة من القوة العاملة،
وتشير البيانات املتاحة إىل أن هذه النس�بة زادت كثري ًا نتيجة لألزمة .وباملثل فإن نسبة كبرية من القوة العاملة يف
أي
أفريقيا جنوب الصحراء تعمل يف زراعة الكفاف وغريها من األنشطة االقتصادية املنخفضة اإلنتاجية ،دون ّ
قدر أن نس�بة العاملة الفقرية قد زادت إىل  64يف
ش�كل من أش�كال احلامية االجتامعية .ويف العامل النامي عامةُ ،ي ّ
املائة يف عام  ،2009وكانت  59يف املائة يف عام .2007
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الثغرات االجتماعية يف فرص العمل تتسع

م�ن املتوقّ�ع أن ي�ؤ ّدي أثر األزمة املالي�ة عىل أحوال اليد العامل�ة إىل تفاقم الثغرات االجتامعي�ة يف فرص العمل،
املخصصة
وال س�يام بالنس�بة إىل امل�رأة الت�ي كثري ًا ما تعم�ل يف أعامل ووظائ�ف مؤقت�ة يف الصناعات التحويلي�ة
ّ
للتصدي�ر بالبل�دان النامي�ة .وعىل صعيد العامل من املتوقّ�ع أن يزيد معدل البطالة بني الش�باب (فيام بني  16و24
عام� ًا م�ن العمر) من  12.2يف املائ�ة يف عام  2008إىل قرابة  14يف املائة يف عام  2009يف املتوس�ط .وقد ارتفع
مع�دل بطالة الش�باب يف االحتاد األورويب بنس�بة  4نقاط مئوية يف العام املايض ،فبل�غ  19.7يف املائة ،وارتفع يف
الوالي�ات املتحدة بنس�بة  5نقاط مئوية ،فوصل إىل  18يف املائ�ة يف عام  .2009ويف البلدان املتقدمة والنامية عىل
السواء ،ما زال عدد متزايد من خرجيي اجلامعات يواجهون صعاب ًا هائلة يف العثور عىل عمل.

ستظل أسواق العمل ضعيفة خالل عام 2010

من املتوقّع أن تظل أس�واق العمل ضعيفة .وتشير جتربة فرتات الكس�اد الس�ابقة إىل أن انتعاش العاملة يتخلف
عادة عن نمو النواتج هبامش واس�ع ،وهذا اهلامش ما فتئ يتس�ع بمرور الزمن .إنّ التعايف من األزمة الراهنة مل
متيز الوضع يف معظم االقتصادات الرئيسية .وسيؤدي ذلك
يكد يبدأ بعدُ  ،وما زالت فجوات واسعة يف النواتج ّ
إىل تبطئة التعيينات اجلديدة إىل أن يصبح نمو النواتج أصلب عوداً.
وم�ن املتو ّق�ع أيض ًا أن تظل حال�ة العاملة يف البل�دان النامية صعبة .وبصفة خاصة م�ن املتو ّقع أن
املخصص�ة للتصدير ،ولكن
تع�ود الوظائ�ف التي كان ق�د تم التخلص منها يف قطاع�ات الصناعات التحويلية
ّ
حتولوا إىل العمل يف القطاع غري الرسمي يف أثناء األزمة
ببطء شديد .ومن املتو ّقع أن يظل العامل الذين كانوا قد ّ
يف البلدان النامية حيث هم لفرتة طويلة إىل حد ما .وعىل صعيد العاملة اهلش�ة ،تعترب التغطية باحلامية االجتامعية
حمدودة نس�بي ًا يف معظم البلدان النامية ،ولذلك س�تزيد مس�تويات العاملة الفقرية .وسيكون من الصعب عكس
هذا االجتاه ،كام اتضح من األزمات السابقة.

اآلثار السيئة عىل الفقر والتنمية
البرشية يمكن أن تستم ّر

من املقدر أن يظل ما بني  47و 84مليون ًا من البرش أرسى الفقر أو أن يتعرضوا للفقر املدقع يف البلدان النامية أكثر
مما لو كانت األزمة مل حتدث .ومن املتوقّع أيض ًا حدوث تراجع واسع يف التقدم صوب حتقيق األهداف اإلنامئية
لأللفية ،وخصوص ًا بالنس�بة إىل ضعاف السكان يف البلدان املنخفضة الدخل .ورغم دالئل التعايف االقتصادي،
ما زال كثري من البرش يواجهون تدهور ًا يف دخل األرسة ،وارتفاع ًا يف البطالة ،وضغط ًا عىل اخلدمات االجتامعية
التصدي هلذه اآلثار الوخيمة بس�بب ضعف ش�بكات الضامن
بس�بب تضاؤل الدخ�ل احلكومي .وحيثام يتعذر
ّ
االجتامع�ي وعدم وج�ود إمكانيات مالية حلامية اإلنفاق االجتامعي وتعزيز خل�ق الوظائف ،تكون هناك خماطر
عالية حلدوث انتكاسات طويلة األمد يف التنمية البرشية.

ّ
املتوقع أن تظل الضغوط التضخمية منخفضة
من

ش�هدت غالبي�ة البلدان معدالت تضخ�م منخفضة إىل حد كبري (حالة مضادة للتضخ�م) يف عام  ،2009يف حني
تع�رض عدد متزايد م�ن االقتصادات ،أغلبها من البل�دان املتقدمة وعدد قليل من االقتصادات البازغة يف آس�يا،
ّ
لالنكامش يف الواقع بس�بب تراجع املؤرشات العامة لألس�عار .ومن املحتمل أن تظل الزيادة املستمرة يف معدالت
البطال�ة والثغرات الواس�عة يف النوات�ج املوحية بالتضخم منخفضة ،عىل الرغم من اس�تمرار السياس�ات النقدية
التوس�عية ،حي�ث من املتوقّع أن يك�ون الطلب اإلمجايل أقل من الطاقة اإلنتاجية لبع�ض الوقت يف الفرتة القادمة.
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األولية حمدودة،
ومع حدوث انتعاش معتدل يف الطلب العامليُ ،يتوقّع أن تظل الزيادات اإلضافية يف أسعار السلع ّ
يف الوقت الذي ستعمل فيه معدالت البطالة العالية واستمرار سعي قطاع األعامل إىل احلد من التكاليف عىل تقليل
الضغ�وط املتعلقة باألجور .إنّ الضغ�وط التضخمية النامجة عن العجز املتزايد الذي تعانيه احلكومات والس�يولة
الكبيرة الت�ي جرى ضخه�ا يف أثناء األزمة س�تكون ،إذا ظهرت ،جمرد مس�ألة عىل املدى املتوس�ط ،بعد أن يكون
التعايف قد تدعم أكثر ،وجيب أ ّ
ال تكون مدعاة للقلق اآلن.

رشوط التجارة والتمويل للبلدان النامية
انتعشت أحجام التجارة بعد انخفاض
غري مقيد يف مطلع عام 2009

تس�ببت األزم�ة املالية يف انخفاض غري مقيد يف أحجام التجارة العاملية من�ذ هناية عام  2008وحتى الربع الثاين
ّ
م�ن عام  ،2009نتج أساس� ًا عن اهنيار الطلب عىل ال�واردات يف البلدان املتقدمة .وانخفضت تدفقات التجارة
املصدرون اآلس�يويون األش�د ترضر ًا.
بمع�دالت س�نوية تراوحت بين  30و 50يف املائة يف هذه الفرتة ،وكان
ّ
وانتعش�ت التج�ارة العاملية بع�ض اليشء بعد ذلك ،ولكن بالنس�بة إىل عام  ،2009انخفض احلجم بنس�بة 13
ً
الرتاج�ع العنيف يف الطلب اإلمجايل العاملي إجهاد بالغ يف األس�واق املالية العاملية نجم
تقريب�ا .وواكب
يف املائ�ة
َ
أساس ًا عن ازدياد تكاليف االقرتاض ونقص يف االئتامنات التجارية .واتسمت التجارة يف اخلدمات بنفس نمط
التجارة يف السلع ،وكان األشد تأثر ًا النقل البحري والسياحة.
ومن املقدر حدوث نمو معتدل بنسبة  5يف املائة يف حجم التجارة العاملية يف عام  ،2010نظر ًا إىل
االنتعاش املعتدل للناتج العاملي.
ّ
وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﺗﺠﺎﻫﺎت
٢٠٠٠=١٠٠

٣٥٠
٣٠٠

اﻤﻟﻌﺎدن واﻟﺨﺎﻣﺎت
واﻟﻔﻠﺰات

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ

٢٥٠
٢٠٠
١٥٠

اﻤﻟﻮاد اﻟﺨﺎم
اﻟﺰراﻋﻴﺔ

١٠٠

٢٠١٠

ب

٢٠٠٩

أ

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠٠٣

٢٠٠٢

٢٠٠١

٥٠
٢٠٠٠

املصدر :األمم املتحدة/إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية،
استنادا ً إىل قاعدة بيانات األونكتاد
إلحصاءات أسعار السلع األساسية.
أ
ب

تقدير جزئي.
تنبؤات األمم املتحدة.
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ّ
والتوقعات االقتصادية يف العالم يف عام 2010
الحالة

أسعار السلع األساسية ال تزال متقلبة إىل أبعد حد

تس�ببت األزم�ة املالية أيض ًا يف اهنيار أس�عار الس�لع األساس�ية م�ن النفط وغير النفط .ويف مطلع ع�ام ،2009
ّ
انخفضت أس�عار النفط بنس�بة  70يف املائة عن مس�تويات الذروة التي كانت قد بلغتها يف منتصف عام ،2008
ث�م ع�اودت االرتفاع إىل ح�وايل  80دوالر ًا للربميل يف ترشين الثاين/نوفمرب ( 2009وإن كان الس�عر مع ذلك
ال يزال أقل بنسبة  45يف املائة تقريب ًا من السعر العايل) .ويف الفرتة ذاهتا ،انخفضت أسعار الفلزات انخفاض ًا أكثر
حدة ،فوصلت إىل حوايل ثلث مس�تويات الذروة التي كانت قد بلغتها .وتراجعت أيض ًا بش�دة أس�عار املنتجات
الزراعية ،بام يف ذلك احلبوب األساسية .وتوقف االجتاه النزويل يف الربع األول من عام  ،2009وعاود االرتفاع
بعد ذلك .ويف منتصف عام  ،2009كانت األس�عار احلقيقية للس�لع األساسية الزراعية ال تزال مرتفعة بالقياس
إىل املستويات املنخفضة التي استمرت طوال الشطر األكرب من الثامنينات والتسعينات .وانخفضت باملثل أسعار
الغ�ذاء العامل�ي ،ث�م عاودت االرتفاع مع غريها من الس�لع األساس�ية .وم�ع االرتفاع القابل للقياس يف أس�عار
األولية منذ آذار/مارس  ،2009فإن املتوقّع أن يكون املجال حمدود ًا ملزيد من الزيادة يف
معظم الس�لع األساس�ية ّ
عام  .2010وليس من املتوقّع انتهاء الركود يف عرض هذه الس�لع األساسية يف املستقبل املنظور ،واملحتمل فقط
األولية واألسواق املالية،
حدوث انتعاش معتدل يف الطلب .عىل أن االرتباط الوثيق بني أسعار السلع األساسية ّ
بام يف ذلك أسعار رصف دوالر الواليات املتحدة ،من املحتمل أن جيعل هذه األسعار متقلبة للغاية.

تع ّرضت بلدان نامية عديدة لتغيرّ ات
واسعة يف رشوط تبادلها التجاري

عان�ت بل�دان نامية عدي�دة تغريات ش�ديدة يف رشوط تبادهلا التج�اري .وقد تلقّ�ت البلدان املص�درة الصافية
للنفط واملعادن ،بوجه خاص ،صدمات س�لبية ش�ديدة للغاية فيام يتعلق بأسعار التصدير بسبب تراجع الطلب
العاملي كجزء من الكساد ،وإن كان بعض التقدم قد استعيد مؤخر ًا .وشهدت البلدان املستوردة الصافية للغذاء
والطاق�ة انخف�اض تكالي�ف وارداهتا يف أثناء األزم�ة ،ولكن الرتاج�ع اهلائل يف الطلب على صادراهتا يف ذروة
الكس�اد العامل�ي ع�ا َد َل بصفة عامة الزي�ادة املتحققّة يف رشوط التب�ادل التجاري بأكثر مما هو متوقّع .وس�يؤ ّدي
التحول الذي حدث يف عهد أقرب يف رشوط تبادهلا التجاري إىل إبطاء تعافيها .عىل أن التقلب الشديد لرشوط
وسيعزز انعدام األمن االقتصادي ،وذلك
التبادل التجاري سيجعل بصفة أعم إدارة االقتصاد الكيل أكثر حتدي ًا،
ّ
كله ينزع إىل اإلرضار باحتامالت النمو الطويل األجل.

ازداد نظام الحماية التجارية يف أثناء األزمة

يف اس�تجابة لألزم�ة العاملية الراهنة ،استس�لمت حكومات عديدة ملش�اعر احلامئية .وحيت�وي العديد من الصفقات
الرضيبية واملالية عىل عنارص — مثـل دعم الدولة املبارش للصناعات ،وعمليات اإلنقاذ ،ورشوط أخرى لإلعانات
ولعملي�ات “الرشاء/اإلقراض/االس�تثامر/التعيني املحيل” — تش�جع اإلنفاق عىل البضائ�ع واخلدمات املحلية.
ويش�وه رشوط التنافس ،ويؤثر
يتعدى عىل املامرس�ات التجارية العادلة،
ويمك�ن للعدي�د من تدابري الدعم هذه أن ّ
ّ
عىل القرارات املتعلقة بموقع االستثامر واإلنتاج ،ويكون لذلك آثار يف األعوام العديدة القادمة .ونتيجة لذلك فإن
تتعرض خلسائر ال مربر هلا
كثري ًا من البلدان النامية التي تفتقد القدرة عىل اختاذ مثل هذه التدابري يف جمال الدعم قد ّ
يف جمال التنافسية.

التعهد بالتصدّ ي هلا ،وال سيام من جانب جمموعة
وقد اختذت هذه التدابري احلامئية عىل الرغم من ّ
العرشين .عىل أن هذه التدابري يمكن حتى اآلن أن توصف بأهنا أشكال للحامئية “املنخفضة احلدة” ،وأن تكون
بعيدة عن االستجابات القائمة عىل عدم مراعاة الغري التي أفضت جزئي ًا إىل الكساد الكبري يف الثالثينات .وعىل
العموم فقد عدلت احلكومات عن اللجوء إىل فرض قيود جتارية واسعة يف اسرتاتيجياهتا ملكافحة األزمة.

7

ملخص تنفيذي

هناك محاوالت جديدة تبذل لتنشيط جولة الدوحة

فش�لت املح�اوالت التي بذل�ت يف منتصف عام  2008إلعادة تنش�يط جول�ة الدوحة للمفاوض�ات التجارية
املتعددة األطراف بس�بب اخلالف عىل عدة مس�ائل ،وال س�يام آلية الضامنات اخلاصة للزراعة يف البلدان النامية.
تس�ببت للتج�ارة العاملية يف هبوط عميق .ورد ًا على األزمة اعتمدت البلدان
وقد س�بق ذلك األزمة املالية التي ّ
ً
أصلا من اجلولة
كثير ًا ج�د ًا عىل آلي�ات الضامنات .واملنجزات املس�تهدفة املتعلقة بالتنمي�ة التي كانت متوقّعة
(مثل آلية الضامنات اخلاصة التي هتدف إىل احلفاظ عىل احليز الالزم للسياسات للوقاية من الصدمات اخلارجية
السلبية) جيب منطقي ًا أن يزداد الرتكيز عليها يف املفاوضات املقبلة.

وق�د وعد قادة جمموعة العرشين يف مؤمتر قمة بيتس�بورغ بالس�عي إىل اس�تكامل جولة الدوحة يف
ع�ام  ،2010كجزء من اعتزامه�م تعزيز اجلهود املتضافرة املبذولة إلعادة الت�وازن إىل االقتصاد العاملي .ولكن
النوايا احلس�نة قد ال تكفي .وملا كان االقتصاد العاملي قد بدأ يتعاىف وظهرت من جديد خماطر انتش�ار االتفاقات
الثنائية ،فإن املفاوضات التجارية يف سياق جولة الدوحة جيب أن متيض ُقدم ًا .عىل أن اإلعادة املستدامة للتوازن
إىل االقتص�اد العاملي س�تحتاج ،يف مجلة أم�ور ،إىل التأكد من أن نتائج النظام اجلدي�د للتجارة املتعددة األطراف
ستفيض بالفعل إىل حتقيق األهداف اإلنامئية التي تقع يف جوهر مفهوم اجلولة .وعالوة عىل ذلك فإن التحول إىل
زيادة الرتكيز عىل التنفيذ واس�تعراض السياس�ات وحتسني القدرات املتعلقة بالتجارة قد يكون رضوري ًا لتفادي
خطر عدم التنفيذ وجتنب اخلالفات.

استمرار تدفق املوارد املالية الصافية من البلدان الفقرية إىل الغنية

من املنتظر من البلدان النامية كمجموعة أن تكون قد استمرت يف تقديم حتويالت مالية صافية إىل البلدان املتقدمة
يف عام  2009بمقدار  568بليون دوالر .وقد يكون هذا املبلغ ضخ ًام ،ومع ذلك فإنه ّ
يقل بش�كل ملحوظ عن
املبلغ املرتفع غري املسبوق الذي وصل يف عام  2008إىل  891بليون دوالر .واالنخفاض املقدر يف التحويالت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ٢٠٠٩ - ١٩٩٧ ،
آﻻف ﺑﻼﻳﻦﻴ دوﻻرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة

١٠٠
ﺻﻔﺮ
١٠٠-

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﺮ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠-

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠-

٢٠٠٩

أ

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

املصادر :األمم املتحدة/إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية،
استنادا ً إىل قاعدة بيانات صندوق
النقد الدويل آلفاق االقتصاد العاملي،
ترشين األول/أكتوبر 2009؛
وإحصاءات صندوق النقد الدويل
مليزان املدفوعات.
مالحظة :تع ّرف التحويالت
املالية الصافية بأنها تدفقات
رؤوس األموال الصافية ،مطروحا ً
منها الفوائد الصافية وغريها من
مدفوعات إيرادات االستثمار يف
الخارج.
أ

تقدير جزئي.
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ّ
والتوقعات االقتصادية يف العالم يف عام 2010
الحالة
(املعرفة بأهن�ا تدفقات رؤوس األموال الصافية ،مطروح ًا منها مدفوعات إيرادات االس�تثامر) يعكس
الصافي�ة
ّ
التضييق املؤقت للفجوة يف أوجه االختالل العاملي النامجة عن األزمة املالية واالقتصادية العاملية الراهنة.

تدفقات رؤوس األموال الخاصة تراجعت بشدة

تراجعت تدفقات رؤوس األموال اخلاصة بشدة اعتبار ًا من النصف الثاين من عام  .2008وكان الرتاجع األشد
حتول قدر كبري من رؤوس األموال الصافية الداخلة إىل االقتصادات البازغة
يف اإلقراض املرصيف الدويل ،حيث ّ
والنامي�ة إىل رؤوس أم�وال صافي�ة خارجة منها يف ع�ام  .2009وعانت االقتصادات التي مت�ر بمرحلة انتقالية
معظم االنقالب الضخم ،بس�بب اعتامدها الش�ديد عىل التمويل املرصيف ،ولشعورها بعواقب التقليص العاملي
لالستثامر بسبب األزمة املالية .وتراجعت أيض ًا مجيع األشكال األخرى لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة ،بام يف
ذلك االستثامر املبارش األجنبي ،التي هبطت بنسبة  30يف املائة يف عام  .2009وكانت البلدان التي تعاين عجز ًا
يف احلس�اب اجلاري ،والتي هي بالتايل األش�د اعتامد ًا عىل رأس املال األجنبي ،هي األكثر تأثر ًا بالتشدد البالغ يف
رشوط االئتامن يف األس�واق الدولية .بل إن البلدان ذات الدخل املتوس�ط التي لدهيا فائض يف احلساب اجلاري
تأث�رت ه�ي األخرى كثري ًا باألزمة املالية العاملية ،حيث أدى بيع األص�ول بثمن بخس إىل انخفاض ملحوظ يف
أسعار الرصف يف عدد كبري من االقتصادات.

واس�تؤنفت هذه التدفقات بش�كل ملحوظ منذ آذار/مارس  ،2009مع انتعاش أسواق األسهم
يف االقتص�ادات املتقدم�ة ومعظم االقتصادات البازغة .وبالنس�بة إىل االحتامالت يف عام  ،2010من املتو ّقع أن
ت�زداد تدفق�ات االس�تثامر املبارش األجنبي بنس�بة  20يف املائة تقريب ًا .على أن من املتو ّق�ع أن يظل احلصول عىل
الق�روض املرصفية حمدود ًا أمام معظم البل�دان النامية واالقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية يف عام  ،2010إذ
مش�ددة .ونظر ًا إىل بطء تعايف النواتج
أن من املرتقب أن تظل رشوط احلصـول عىل االئتامن عىل مس�توى العـامل
ّ
العاملية ،فإنه خيش�ى أيض ًا أن تعكس عودة تدفقات احلوافظ جتدد الرغبة الش�ديدة يف األصول املحفوفة بمخاطر
أكربّ .
إن بواعث املضاربة املرتبطة بذلك يمكن أن تتحول إىل مصدر ملزيد من التقلب يف أسعار الرصف وأسعار
األصول ،وبالتايل جتدد عدم استقرار االقتصاد الكيل.

الوفاء بالتعهدات يف مجال املساعدة اإلنمائية ما زال قارصا ً

يف عام  2009ارتفعت التدفقات الرسمية الصافية إىل عدد من البلدان البازغة وغريها من البلدان النامية ،وبخاصة
بعد أن عمد صندوق النقد الدويل وغريه من املؤسس�ات املالية املتعددة األطراف إىل توس�يع قدرهتا عىل اإلقراض
بقدر كبري ،ورشعت يف تقديم القروض .وحصلت أوروبا البازغة عىل نصيب األسد من هذه املوارد اإلضافية يف
ص�ورة متويل عاجل .ويف الوقت ذاته زادت أيض ًا التدفقات الثنائية الرس�مية غري امليرسة ،حيث نظمت املصارف
املركزية عمليات ملبادلة النقد األجنبي من أجل معاجلة النقص يف السيولة الدولية .ومع ذلك فإن من املتوقّع إمجا ً
ال
أن تظل التدفقات الرس�مية الصافية إىل البلدان النامية س�لبية يف عامي  2009و ،2010فيستمر بذلك اجتاه العقد
املايض .ومعظم التدفقات اخلارجة يأيت من آسيا النامية ،واملتوقّع أن تصبح أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي متلقيتني صافيتني ،بتدفقات داخلة إجيابية تصل إىل حوايل  14بليون دوالر و 27بليون دوالر عىل التوايل
يف عام 2009؛ وحتدث يف احلالتني زيادات كبرية بالنسبة إىل مستويات عام .2008

ويف عام  2008زادت املس�اعدة اإلنامئية الرس�مية الصافية للبلدان النامية ،وإن كان توفري املعونة
يقصر كثير ًا عن التعه�دات الدولية .واملتو ّق�ع أن تنخفض تدفقات املعون�ة الصافية باألرق�ام املطلقة يف الفرتة
 ،2010 - 2009إذ ضغط�ت األزم�ة العاملي�ة عىل ميزانيات املعون�ة لدى اجلهات املانحة الرئيس�ية ،التي حيدد
كثري منها املس�اعدة اإلنامئية الرس�مية كنسبة مئوية من دخلها القومي اإلمجايل .وفيام يتعلق بالبلدان ذات الدخل
املنخفض واحليز املايل الضعيف بوجه خاص ،فإن احلصول األكثر حمدودية عىل املعونة لن يزيد فقط من صعوبة

ملخص تنفيذي
حتقيقه�ا لأله�داف اإلنامئي�ة لأللفي�ة ،بل قد يرتكه�ا أيض ًا بم�وارد ال تكفي ملعاجلة األزمة بسياس�ات معاكس�ة
تعهدت يف حمافل ش�تى يف عام
لل�دورات االقتصادي�ة .وهذا تُس� ِّلم به اجله�ات املانحة الدولية ،الت�ي كانت قد ّ
 2009بالوفاء بااللتزامات الراهنة بزيادة املساعدة اإلنامئية زيادة كبرية.

ظهور تح ّديات جديدة بعد التق ّدم
امللحوظ يف تخفيف الدين

ً
ملحوظ�ا يف ختفيف عبء الدين
تقدم ًا
حقّ�ق املجتم�ع الدويل ،منذ اعتماد توافق آراء
مونتريي يف ع�ام ّ ،2002
ّ
اخلارج�ي للبل�دان النامي�ة .فقد انخفض�ت مدفوعات نس�بة خدمة الدين للبل�دان الـ  35املثقل�ة بالديون التي
جت�اوزت نقط�ة اختاذ الق�رار — املؤهلة لتخفيف الدين — م�ن  3.2يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف عام
 2001إىل  1.1يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام  .2008ومع ذلك وبسبب األزمة املالية العاملية ،يواجه
ع�دد كبري من البلدان النامية م�ن جديد ضغوط ًا وحتديات مالية :فرشوط التمويل اخلارجي من القطاعني العام
تعرض للخطر الش�ديد
واخلاص مش�ددة ،واإليرادات ترتاجع ،وقيمة العمالت تنخفض .وهذه العوامل كلها ّ
حتمل الدين ،وعىل خدمة الدين اخلارجي أو متديده.
قدرة البلدان النامية عىل ّ

حاالت عدم التيقن واملخاطر

حت�ى التع�ايف املعتدل ،ال�وارد يف االحتماالت القاعدية ،مع�رض ملخاطر عالي�ة ولعدم التيق�ن ،وخصوص ًا يف
اجلانب السلبي.

يمكن لالنسحاب من التدابري الحفزية قبل
األوان أن يتسبّب يف كساد مزدوج

يرتب�ط اخلطر األول باالنس�حاب قب�ل األوان من التدابري احلفزية القوية التي س�اعدت على وقف االنخفاض
األويل .إن االنس�حاب قبل األوان من التدابري احلفزية وتدابري
غري املقيد لالقتصاد العاملي ،والتي تدعم التعايف ّ
دعم القطاع املايل يمكن أن يوقف التعايف الذي ما زال واهي ًا .إن انتعاش أس�عار األس�هم يف أنحاء العامل بش�كل
أق�وى من املتوقّع يمكن أن خيفي اس�تمرار وجود مش�اكل يف القطاعات املالي�ة يف االقتصادات الكربى ال تزال
تعوق توافر االئتامن ،ويمكن أن تؤ ّدي إىل مزيد من إخفاق املؤسس�ات املالية يف املس�تقبل القريب .ويضاف إىل
ذلك أنه يتعني عىل راسمي السياسات أن يلزموا احلذر عند افرتاض أن االنتعاش القريب يف التجارة والصناعة
هو دليل كاف عىل أن التعايف الوطيد آت يف الطريق .والواقع أن مس�تويات تدفقات التجارة واإلنتاج الصناعي
ال تزال أدنى بكثري من مستويات الذروة فيام قبل األزمة ،وأن التعايف ،كام هو حم ّلل يف هذا التقرير ،يرتبط بتحول
يف دورة املخزونات العاملية بأكثر من ارتباطه بتعايف االستهالك واالستثامر اخلاصني.
ومفه�وم أن هن�اك قلق ًا متزايد ًا من احتامل أن يعوق االتس�اع املتزايد للعجز امل�ايل وارتفاع الدين
ال ال آج ً
ال ،ولذلك قد تكون هناك حاجة إىل تثبيت األوض�اع املالية عاج ً
الع�ام النمو مس�تقب ً
ال .وهذه املخاوف
موجودة بوجه خاص يف البلدان املتقدمة ،حيث ُيتو ّقع لنس�بة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف املتوس�ط
أن ترتفع إىل  100يف املائة يف عام  ،2010بل أن ترتفع أكثر من ذلك فيام بعد.
وإذا كان هن�اك م�ا يبرر ه�ذه املخ�اوف ،ف�إن االنس�حاب قب�ل األوان م�ن التدابير احلفزية قد
يك�ون غير ذي ج�دوى .وجي�ب أن ترتك�ز املخ�اوف املبارشة لراس�مي السياس�ة على معاجلة الوهن املس�تمر
يف القطاع�ات املالي�ة ،وحف�ز الطل�ب م�ن أج�ل تضيي�ق الثغ�رات الواس�عة املس�تمرة يف النوات�ج ،وعك�س
االجت�اه التصاع�دي يف مع�دالت البطالة .فإذا كان هن�اك ،بد ً
ال من ذلك ،إهن�اء تدرجيي مبك�ر للتدابري احلفزية
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ّ
والتوقعات االقتصادية يف العالم يف عام 2010
الحالة
يف ع�ام  ،2010ف�إن جوان�ب الضع�ف ه�ذه يف االقتص�اد العامل�ي يمك�ن أن تتفاق�م ويظه�ر كس�اد مزدوج،
ممّ�ا يفيض بنفس القدر إىل ارتفاع نس�ب الدين الع�ام ومزيد من االنخفاض يف النات�ج املحيل اإلمجايل وإيرادات
الرضائب.

االتساع املتج ّدد لالختالالت العاملية يمكن
أن يتسبّب يف انخفاض قاس للدوالر

هن�اك اآلن خط�ر ع�ودة االختالالت العاملية إىل االتس�اع .وقد أ ّدت األزم�ة املالية العاملية والكس�اد العاملي إىل
تكي�ف انكمايش لالختالالت يف احلس�ابات اجلارية عرب البلدان ،م�ع الرتاجع احلاد لل�واردات يف البلدان التي
تع�اين عج�ز ًا (وعىل رأس�ها الواليات املتح�دة) ،واهنيار أرباح التصدي�ر يف معظم البلدان الت�ي تتمتع بفائض.
على أن�ه مع هدوء األزمة املالي�ة والتعايف غري املؤكد للنم�و العاملي ،فإن االختالالت يمكن أن تتس�ع كثري ًا من
جديد .ويف معظم البلدان التي تتمتع بفائض ،وال سيام يف آسيا النامية ،ما زال النمو يعتمد بشدة عىل الصادرات
ومعدالت االدخار العالية ،مما يؤدي إىل طلب حميل ضعيف نسبي ًا وتراكم عال لالحتياطي .ويف البلدان الرئيسية
التي تعاين عجز ًا ،وال س�يام الواليات املتحدة ،زادت املدخرات اخلاصة ألن املس�تهلكني أصبحوا أشد حرص ًا،
ولكن الزيادة مل تصل إىل هامش يكفي لسد العجز املايل املتسع ومنع املديونية العامة املتصاعدة .ولذلك فإن من
املتوقّع أن يتسع العجز اخلارجي من جديد.

وقد ارتفع مس�توى املديونية اخلارجية للواليات املتحدة بق�در كبري ،فوصل إىل  3.8تريليونات
دوالر يف ع�ام  ،2009وم�ن املتو ّق�ع أن يزيد أكثر يف ع�ام  .2010ولذلك يتو ّقع اس�تمرار الضغط النزويل عىل
ال�دوالر .واتبعت قيمة ال�دوالر اجتاه ًا نزولي ًا منذ عام  ،2002وإن كانت قد ارتفعت يف النصف الثاين من عام
 2008وحتى هناية الربـع األول مـن عام  .2009وهـذا االرتفـاع احلاد يف قيمة الدوالر نتـج أساس ًا عـن آثار
حترك هائل لألصول املالية يف
االستثامر اآلمن ،حيث إن األزمة املالية العاملية زادت من تفادي اخلطر،
ّ
وتسببت يف ّ
أنحاء العامل صوب سندات أصدرهتا خزانة الواليات املتحدة .ومع ذلك فإنه منذ آذار/مارس  ،2009انتكس
ال�دوالر م�ن جديد نتيجة لظروف حتقيق االس�تقرار يف األس�واق املالي�ة العاملية .وأ ّدى ذل�ك إىل التخفيف من
عملية تقليص االستثامر يف املؤسسات املالية الكربى ،وكذلك من آثار االستثامر اآلمن .ويف الوقت ذاته استوىل
عىل املس�تثمرين قل�ق متزايد إزاء ارتف�اع عجز امليزانيات وتدهور وضع االس�تثامر األجنب�ي الصايف للواليات
املتح�دة .وإذا كان من ش�أن ذلك أن يؤ ّدي إىل انخفاض تدرجيي لقيمة ال�دوالر ،فإنه يمكن أن يكون جز ًءا من
أي حال فإن هذا التكيف لن يكون متدرج ًا ،وس�يؤ ّدي تآكل
عودة منتظمة للتوازن إىل االقتصاد العاملي .وعىل ّ
الثقة يف عملة االحتياطي الرئيس�ية يف العامل أو ً
ال إىل تق ّلب واس�ع يف أس�عار الرصف ،وهذا يمكن بعد ذلك أن
يتصاعد إىل انخفاض أشد وطأة وهبوط قاس للدوالر.

االستجابات والتح ّديات يف مجال السياسات
االستجابة لألزمة كانت جريئة وغري
مسبوقة ،ولكن قد تكون غري كافية

اختذت احلكومات عىل مس�توى العامل ،منذ اش�تداد األزمة املالية ،تدابري جريئ�ةُ .فأتيح متويل عام ضخم لزيادة
رأسمال املصارف ،وامتلكت احلكومات املؤسس�ات املالية املتهاوية بش�كل جزئي أو كامل ،و ُق ّدمت ضامنات
واس�عـة للودائع املرصفيـة وغريها من األصول املاليـة .وعىل مس�توى العـامل فإنّ التمويـل املضمون حكـومي ًا
لعملي�ات إنق�اذ القطاع املايل وصل تقدير ًا إىل زهاء  20تريليون دوالر ،أو حوايل  30يف املائة من الناتج اإلمجايل

ملخص تنفيذي
العاملي .و ُيضاف إىل ذلك أن اجتاه السياسات املالية والرضيبية كان معاكس ًا بشدة للدورات االقتصادية يف معظم
االقتصادات الرئيس�ية ،وهو ما انعكس يف التخفيضات الش�ديدة ألس�عار الفائدة يف الصكوك ،وضخ س�يولة
هائل�ة وعقد صفقات للتنش�يط املايل بلغ جمموعها زهاء  2.6من تريليونات ال�دوالرات (أو  4.3يف املائة من
الناتج اإلمجايل العاملي) ،وسيجري توزيعها يف الفرتة .2010 - 2008
وبلغت فعالية هذه السياس�ات حد ًا جعلها تس�اعد يف حتقيق االس�تقرار لألس�واق املالية العاملية،
ودع�م الطل�ب الفعلي العامل�ي ،والتخفيف م�ن األث�ر االقتص�ادي واالجتامعي لألزم�ة .ومع ذل�ك فإن هذه
االس�تجابات غري املس�بوقة مل ِ
تكف لتش�جيع عملية للتعايف ذاتية البقاء .وقد ورد أن انتعاش الطلب العاملي من
املتو ّقع أن يظل ضعيف ًا ،حتى مع استمرار تنفيذ التدابري احلفزية الراهنة .إن اهلشاشة املالية البالغة ال تزال حتتاج
يتسن لبلدان نامية عديدة تطبيق سياسات واسعة خاصة هبا معاكسة للدورات االقتصادية.
إىل معاجلة ،ومل
ّ

تضافرت االستجابات يف مجال السياسات بعض اليشء

تضافرت االس�تجابات بعض اليشء يف جمال سياس�ات االقتصادات الكربى ،وال س�يام عىل مستوى جمموعة
تعهد القادة ،يف مؤمتري قمتهم املعقودين يف نيس�ان/أبريل وأيلول/سبتمرب  ،2009بمواصلة
العرشين .وقد ّ
وتعه�دوا كذلك بالوف�اء بجميع
التدابير احلفزي�ة وغريه�ا م�ن التدابير غري العادي�ة ألطول فترة مطلوب�ةّ .
االلتزام�ات يف جم�ال املعون�ة وغريها من االلتزام�ات اإلنامئية الدولي�ة وبمكافحة االجتاهات احلامئية بش�دة.
ويسرّ قـادة العامل أيض ًا زيادة كبرية يف املوارد للبلـدان التي تعاين مشاكـل يف التمويل اخلارجـي .وقـد وفـت
جمموع�ة العرشي�ن عموم ًا بام وعدت به م�ن تقديم  1.1من تريليونات الدوالرات هلذا الغرض بعدة ُس�بل،
منه�ا مضاعفة املوارد املتاحة لصندوق النقد الدويل ثالث مرات ،وتس�هيل تقدي�م املصارف اإلنامئية املتعددة
األط�راف ملزي�د من القروض ،ودعم متويل التجارة .وقد زاد صندوق النق�د الدويل والبنك الدويل يف الواقع
من عمليات اإلقراض زيادة كبرية.
ويف مؤمت�ر قمة بيتس�بورغ ،اتفق القادة أيض ًا عىل وضع إطار لتنس�يق السياس�ات من أجل حتقيق
تعه�د أعضاء جمموعة العرشين
“نمو راس�خ ومس�تدام ومتوازن” لالقتصاد العاملي .وكجزء من هذا اإلطارّ ،
الذين يعانون عجز ًا خارجي ًا كبري ًا ،وبصفة خاصة الواليات املتحدة ،بمواصلة السياسات الداعمة للمدخرات
اخلاصة ،وبتثبيت األوضاع املالية .واتفقت البلدان التي تتمتع بفائض ،ومنها أملانيا والصني واليابان ،عىل تعزيز
املصادر املحلية للنمو .وهذه املصادر يمكن أن ّ
الفعال للسياسات وتعايف
تشكل خطوات هامة صوب التنسيق ّ
االقتص�اد العامل�ي بش�كل أكثر توازن ًا .عىل أن�ه ال يزال مطلوب ًا حتدي�د مزيد من التفاصيل امللموس�ة واألهداف
الواضحة للسياس�ات واآلفاق الزمنية ،ومل يتم االتفاق بتات ًا بش�كل كامل عىل تدابري السياس�ة التي ُن ّفذت حتى
اآلن.

الحفز املايل املستمر مطلوب يف القريب العاجل

التحدي املبارش أمام راسمي السياسة يف حتديد مدى استمرار احلفز املايل .ويف ضوء خطر حدوث كساد
سيتمثل
ّ
مزدوج نتيجة لالنس�حاب قبل األوان ،جيب أن يس�تمر احلفز عىل األقل حتى تكون هناك إش�ارات أوضح إىل
ٍ
يتوطد التعايف وهل ّ
تعاف أوط�د .عىل أنه قد يكون من الصعب حتديد متى ّ
توطد أم ال .والتحس�ينات
ح�دوث
الواس�عة يف ظروف العمل وتضييق ثغرات النواتج قد تعترب م�ؤرشات هامة لتحديد نقطة التحول .وباإلضافة
إىل ذل�ك فإن إطار تنس�يق السياس�ات جيب أن يضم�ن أن يتحدد توقيت مواصلة أو إلغاء اجتاهات السياس�ات
املعاكسة للدورات االقتصادية ليس يف إطار ظروف كل بلد فحسب ،وإنام أيض ًا يف سياق احتواء اآلثار الدولية
غري املبارشة وتعزيز النمو العاملي املستدام.
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ّ
والتوقعات االقتصادية يف العالم يف عام 2010
الحالة

هناك حاجة إىل إعادة التوازن العاملي بشكل مستدام

إنّ تفادي عودة نمط النمو غري املستدام الذي أ ّدى إىل األزمة العاملية وجتنب خماطر الكساد املزدوج واالنخفاض
الش�ديد لل�دوالر حيتاج�ان إىل تنفيذ ثالثـة أش�كال إلعادة الت�وازن لالقتص�اد العاملي بالتدريج .ف�أو ً
ال حيتاج
الضغ�ط على احلكومات لتعزي�ز الطلب العاملي إىل الرتاج�ع تدرجيي ًا من خالل حوافز متج�ددة يوفرها الطلب
اخل�اص .وثاني� ًا حيتاج تكوين الطلب اإلمجايل إىل إعادة التوازن إليه لكي يضفي مزيد ًا من الثقل عىل االس�تثامر،
دع ًام لنمو اإلنتاجية مس�تقب ً
لتحدي تغري املناخ.
للتصدي
ال وتغيري قطاعات الطاقة واهلياكل األساس�ية املطلوبة
ّ
ّ
وثالث ًا س�يحتاج الطلب العابر للبلدان إىل أن يتوازن من جديد .وتدابري إعادة التوازن الثالثة هذه س�تحتاج إىل
تنسيق للسياسات لشدة ترابطها.
وإعادة التوازن عرب البلدان مطلوبة ألن واحد ًا من احلوافز األساس�ية للنمو فيام قبل األزمة ،وهو
طلب املس�تهلكني يف الواليات املتحدة ،من املتو ّقع أن يظل بطيئًا .وعالوة عىل ذلك لن يكون من املستحس�ن،
من منظور مشكلة االختالالت العاملية ،االضطرار إىل االعتامد عىل مصدر النمو هذا من جديد لتحقيق التعايف.
واملتو ّقع أن تظل االس�تثامرات اخلاصة أيض ًا بطيئة يف املس�تقبل القريب يف الواليات املتحدة (وكذلك يف س�ائر
االقتص�ادات املتقدم�ة الرئيس�ية) ،ألن معدالت االنتفاع م�ن القدرات هي يف مس�تويات منخفضة تارخيية .إذا
ارتئي اإلهناء التدرجيي للحوافز املالية ،فإنه يتعني زيادة الصادرات الصافية للبلدان الرئيس�ية التي تعاين عجز ًا.
وس�تحتاج الص�ادرات املتصاع�دة هلذه البل�دان إىل أن تس�توعبها البلدان الرئيس�ية التي تتمتع بفائ�ض ،ابتدا ًء
بالصين وأج�زاء أخرى من آس�يا النامية .ويمكن حتقيق ذل�ك جزئي ًا من خالل زيادة تعزي�ز الطلب املحيل عرب
احلف�ز امل�ايل ،وهذا س�يعمل ،هو ودوالر الوالي�ات املتحدة الضعيف ،على دفع الطلب عىل ال�واردات يف هذا
اجلزء من العامل .وملا كانت جتارة آس�يا ال تتم كلها مع الواليات املتحدة ،فإن البلدان األخرى س�تحتاج أيض ًا إىل
املسامهة يف إعادة التوازن .ويمكن ألملانيا واليابان ،ومها من االقتصادات الرئيسية األخرى التي تتمتع بفائض،
أن حت�اوال دع�م االس�تثامر ونمو اإلنتاجية يف قطاعات اإلنت�اج املحيل ،يف حني يمكن للدول الرئيس�ية املصدرة
للنف�ط أن تزي�د من دعم خطط االس�تثامر املحلي لتنويع اقتصاداهتا .وس�تكون هناك حاج�ة إىل حتويالت مالية
إضافي�ة إىل البل�دان النامية ذات الق�درة املالية الضعيفة إلكامل عملية إعادة الت�وازن ،ولتمكني هذه البلدان من
زيادة االس�تثامر املحيل يف اهلياكل األساس�ية وإنتاج الغذاء والتنمية البرشية ،دع ًام للنمو واحلد من الفقر والتنمية
املستدامة .وهذه التحويالت ستشجع أيض ًا الطلب العاملي عىل الواردات.
ّ
إن تدعيم االستثامر العام واخلاص ملعاجلة تغري املناخ يمكن بالفعل أن يكون جز ًءا متم ًام للعملية.
وس�تحتاج االس�تثامرات الكبرية يف كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة املتجددة إىل أن تتم اآلن بغية حتقيق آثار باحلجم
املطلوب خلفض تكلفة التكنولوجيات اخلرضاء واإلنجاز الفعيل ملس�ارات النمو القليلة االنبعاثات .وس�تكون
هن�اك حاج�ة أيض ًا إىل هذه االس�تثامرات يف البل�دان النامية ،التي من املتو ّق�ع أن يزداد فيها الطل�ب عىل الطاقة
بش�كل واض�ح ،إىل جان�ب جهوده�ا من أجل بلوغ مس�تويات أعلى من التنمي�ة .ويمكن هلذه االس�تثامرات،
باالنتقال إىل التكنولوجيات اخلرضاء ،أن تسهم يف خفض االنبعاثات ،ويف الوقت نفسه تدعم مسارات التنمية
العالية النمو .وس�يحتاج األمر إىل اس�تثامرات واس�عة للتكيف مع تغري املناخ ،وبخاصة يف البلدان النامية التي
تع�اين اآلن بالفع�ل اآلثار الضارة لالحرتار العاملي .وملا كانت البلدان املتقدمة متتلك اآلن ميزة التكافؤ يف وضع
التكنولوجي�ات اخلرضاء وما يتصل هبا من الس�لع الرأسماليةّ ،
فإن ازدياد الطلب العاملي عىل هذه الس�لع جيب
لذلك أن يسهم يف خفض العجز اخلارجي اإلمجايل هلذه االقتصادات.

هناك حاجة إىل تنسيق مع ّزز للسياسات

إنّ ه�ذه اإلعادة املس�تدامة للت�وازن يف االقتصاد العاملي لن تتحقق بس�هولة إطالق ًا ،وس�تحتاج إىل تعاون دويل
تطرقت األعداد الس�ابقة من احلال�ة والتوقّعات االقتصادية يف العامل ،بصف�ة خاصة ،إىل احلاجة إىل
ّ
مع�زز .وقد ّ
الفعال للسياسات الدولية يف جمال إدارة خماطر عدم االستقرار االقتصادي يف العامل وتعزيز التنمية .وقد
التنسيق ّ

ملخص تنفيذي
جرى التش�ديد عىل ذلك أيض ًا يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف
التنمية ،الذي ُعقد بمقر األمم املتحدة يف نيويورك يف حزيران/يونيه .2009
ّ
إن اإلط�ار الناجح لتنس�يق السياس�ات الدولية يف جمال االقتصاد الكيل جي�ب أن يتكون من أربعة
عنارص عىل األقل :عقد توافق آراء بشأن األهداف املشرتكة من خالل املشاورات الدولية مع الوساطة اخلارجية؛
معاجلة مش�اكل االلتزام عن طريق وضع جداول متعددة الس�نوات لتعديل السياس�ات؛ حتسين إطار الوساطة
والرشعية املتصورة للوسيط؛ البدء يف إصالحات عامة يف جمال الشؤون النقدية واملالية الدولية.
ويف ه�ذا الس�ياق ف�إن اإلط�ار الذي تقرتح�ه جمموع�ة العرشين يع�دّ خطوة أوىل صوب تنس�يق
السياس�ات الدولي�ة — على األقل بين االقتص�ادات املتقدمة الرئيس�ية واالقتص�ادات البازغ�ة — ملنع عودة
االختلاالت العاملية الواس�عة .غري أن نج�اح هذا اإلطار لن يتو ّق�ف عىل طريقة تنظيم اآللي�ة املوصوفة أعاله
خمصص) فحس�ب ،وإنام أيض ًا عىل التقدّ م يف اإلصالحات الواس�عة للهيكل
(التي تُن ّفذ حتى اآلن عىل أس�اس ّ
املايل الدويل واحلوكمة االقتصادية العاملية.

يتعني تعزيز الحوكمة العاملية يف أربع جبهات

املعزز لتنس�يق السياس�ات يقتيض إحراز مزيد من التقدم يف إصالحات احلوكمة االقتصادية يف
إنّ دعم اإلطار ّ
ً
أرب�ع جبه�ات ذات صلة .فأوال تتطلب الرقاب�ة املتعددة األطراف من جانب صندوق النق�د الدويل أن تتجاوز
بكثير الرتكي�ز التقليدي عىل أس�عار الصرف ،وتعالج الرقاب�ة املالية الكلي�ة ،وكذلك ترصد عملي�ة “اإلعادة
املستدامة للتوازن” يف االقتصاد العاملي عىل نحو ما تم رشحه بإجياز .وثاني ًا ستكون هناك حاجة إىل تقدم أوسع
املعزز هلذه املؤسسة
نطاق ًا يف إصالح صندوق النقد الدويل يف جمال اإلدارة ،إلضافة مزيد من الرشعية إىل الدور ّ
يف هذا الصدد ،وكذلك للتوس�ط يف عقد اتفاقات متعددة الس�نوات .وال حيتمل نجاح الوس�اطة يف عقد توافق
لآلراء بش�أن األهداف الرئيس�ية لتنسيق السياسات ،فال تزال الش�كوك تكتنف نزاهة الوسيط .ويف هذا الصدد
فإن إصالح صندوق النقد الدويل يف جمال اإلدارة والتمثيل أصبح أكثر إحلاح ًا وأمهية ،حتى يتس�نى للمقاعد يف
املجل�س التنفي�ذي والتصوي�ت يف الصندوق متثيل مصالح البلدان النامية بش�كل أفض�ل يف عملية صنع القرار
ً
وثالث�ا إذا كانت األزمة الراهنة قد أعطت دفعة قوية لتنس�يق سياس�ات االقتصاد الكيل ،فال يشء
اجلاري�ة اآلن.
يضم�ن أن تظ�ل مجيع األطراف ملتزمة باالس�تجابات املشتركة املتف�ق عليها .إن حتديد أه�داف واضحة قابلة
للتحقق منها بغية الوصول إىل النتائج املنش�ودة يف جمال السياس�ات سيس�اعد يف خضوع األطراف للمس�اءلة،
وس�يكون الفقد املحتمل للس�معة الطيبة بس�بب عدم االلتزام دافع ًا إىل مراعاة االتفاقات يف جمال السياس�ات.
ورابع ًا ستحتاج اإلعادة املستدامة للتوازن يف االقتصاد العاملي إىل التنسيق الوثيق مع جماالت أخرى يف احلوكمة
العاملي�ة ،بما فيه�ا ما يتصل بتمويل التنمي�ة ونظام التجارة املتع�دد األطراف ،وكذلك مع اتفاقي�ة األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ .وليس هناك يف الوقت الراهن آلية حمددة هلذا التنسيق ،وال بد من النظر يف إجياد هذه
اآللية.

مطلوب أيضا ً تق ّدم عاجل يف إصالح النظام املايل العاملي

زادت األزمة املالية العاملية من الكشف عن جوانب القصور البالغ يف اهليكل املايل الدويل ،وكذلك عن اإلخفاق
يف التنظيم والرقابة عىل املستويات الوطنية .ومع تعايف االقتصاد العاملي ،ال بد من بذل جهود أكثر ،وليس أقل،
أي آلية
عىل وجه الرسعة
ّ
لتصدر إصالحات ال ُنظم املالية الدولية والوطنية ،منع ًا لعودة مثل هذه األزمة .وفعالية ّ
لتنسيق السياسات الدولية ستستفيد كثري ًا من معاجلة هذا النقص ،إذ س ُتكبح النزعات إىل املغاالة يف املخاطرة يف
األس�واق املالية ،وس�يعالج ما يتصل بذلك من اجتاه النظام الراهن إىل االختالالت العاملية وعدم استقرار قيمة
عملة االحتياطي الرئيسية.
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ّ
والتوقعات االقتصادية يف العالم يف عام 2010
الحالة
ويمكن احلد من خطر عدم اس�تقرار أس�عار الرصف واالنخفاض الش�ديد لل�دوالر بإجياد نظام
عامل�ي للمدفوع�ات واالحتياطي يكون أق�ل اعتامد ًا عىل عملة وطني�ة وحيدة .وهناك طريق�ة يمكن هبا للنظام
أن يتحول بش�كل طبيعي ،وهي أن يصبح نظام ًا لالحتياطي متعدد العمالت بش�كل كامل .فالنظام احلايل لديه
بالفع�ل أكث�ر من عمل�ة احتياطي واح�دة ،وتظل العملات األخرى عنرص ًا ثانوي� ًا يف نظام ال ي�زال فيه معظم
األص�ول االحتياطي�ة حت�ى اآلن حمفوظ ًا بالدوالر ،وجي�ري معظم الصفق�ات التجارية واملالي�ة يف العامل بعملة
االحتياطي الرئيس�ية .وميزة ترتيب االحتياطي املتعدد العمالت أنه س�يفيد البلدان يف تنويع أصوهلا االحتياطية
بالعمالت األجنبية .ومع ذلك فإنه لن ّ
حيل مشاكل النزوع إىل ظهور اختالالت عاملية واسعة النطاق ،وما يتعلق
بذلك من نزعة انكامشية يف تكييف االقتصاد الكيل بني البلدان التي تعاين عجز ًا والبلدان التي تتمتع بفائض.
ويمكن التغلب عىل جوانب القصور هذه بش�كل أيرس بالس�عي إىل التحول إىل نظام لالحتياطي
وسع دور حقوق السحب اخلاصة .وهذا سيح ّقق بالفعل اهلدف
يقوم عىل شكل حقيقي للسيولة الدولية ،كأن ُي َّ
ال�وارد يف النظام األس�ايس لصندوق النق�د الدويل “بجعل حق الس�حب اخلاص األص�ل االحتياطي الرئييس
يف النظ�ام النق�دي العامل�ي” (امل�ادة الثامنة ،البن�د  ،7واملادة الثاني�ة والعرشون) .ويف نيس�ان/أبريل ،2009
ق�ررت جمموعة العرشين توزيع ًا عام ًا حلقوق الس�حب اخلاص�ة يعادل  250بلي�ون دوالر ،اعرتاف ًا باحلاجة إىل
ّ
تعزيز الس�يولة الدولية باس�تخدام وحدة لالحتياطي الدويل .ويمكن أن يتحقق مزيد من التقدم بجعل حقوق
الس�حب اخلاص�ة تصدر بش�كل تلقائ�ي ومنتظ�م ،وربطه�ا بالطلب على االحتياطي�ات بالعملات األجنبية
وبنمو االقتصاد العاملي .وس�يكون من املعايري الرئيس�ية إلصدار حقوق الس�حب اخلاصة وس�حبها وتوزيعها
توفير التموي�ل املعاكس للدورات االقتصادي�ة .وبذلك يمكن التغلب عىل جانبي القصور األساس�يني يف هذا
النظام — أي نزعته االنكامش�ية ،وعدم االس�تقرار الكامن لقيمة عملة االحتياطي .وس�يوفر نظام لالحتياطي
قائم عىل حقـوق السحب اخلاصـة أيض ًا أساس ًا لتجميع االحتياطيات الدولية بشكل أفضل ،إذ ستتاح السيولة
الدولي�ة على أس�اس معاكس لل�دورات االقتصادية ،وبذل�ك ّ
تقل احلاجة لدى ف�رادى البل�دان إىل االحتفاظ
بمقادير مكلفة من االحتياطيات ختتص هي هبا.
وس�تكون هناك عقبات عملية كبرية ال بد من التغلب عليها يف إجياد هذا النظام ،وجيب مناقش�تها
ومعاجلته�ا مقرتن�ة باإلصالحات األخ�رى .ولن تكون اإلعادة املس�تدامة لتوازن االقتص�اد العاملي ممكنة دون
معاجلة اخللل العام يف اهليكل املايل الدويل.

