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ملخص تنفيذي

توّقعات االقتصاد العاملي

االقتصاد العاملي يتحّسن...

إّن االقتصاد العاملي يتحّسن. فبعد انتكاس عاملي حاد وواسع النطاق ومتزامن يف أواخر عام 2008 ومطلع عام 
2009، سلّجل علدد متزايد من البلدان نموًا فصليًا إجيابيًا للناتج املحلي اإلمجايل، مع انتعاش ملحوظ للتجارة 
الدوليلة واإلنتاج الصناعي العاملي. وانتعشلت أسلواق األسلهم العاملية أيضًا، وانخفضت أقسلاط املخاطر يف 

عمليات االقرتاض.

...ولكن التعايف هش

التعايف غري متامثل، وظروف النمو املسلتدام ما زالت هشلة. ورشوط االئتامن ما زالت مشلّددة يف االقتصادات 
املتقدمة الرئيسلية، حيث حيتاج العديد من املؤسسلات املالية الكبرية إىل االسلتمرار يف عملية تقليص ميزانياهتا 
وتنقيتهلا. وملا زال انتعلاش الطلب املحي غري مؤكد يف أحسلن األحوال يف العديد ملن االقتصادات، وما زال 
بعيدًا عن أن يكون ذايت البقاء. ويعود قدر كبري من انتعاش االقتصاد احلقيقي إىل احلافز املايل القوي الذي قّدمته 
احلكوملات يف عدد كبري من البلدان املتقدمة والناميلة، وإىل قيام الصناعات يف أنحاء العامل بتجديد املخزونات. 
غري أن الطلب عىل االسلتهالك واالسلتثامر ما زال ضعيفًا، فمعدالت البطالة والعاملة الناقصة ما زالت ترتفع، 

والفجوات بني النواتج ما زالت واسعة يف معظم البلدان.
 واملتوّقلع أن يظلل التعلايف االقتصلادي العامللي بطيًئلا، وأن تظل احتلامالت العاملة غلري مبرشة، 

وأن يظل التضخم منخفضًا.

النمو العاملي سيكون أقل من املتوّقع ...

ملن املتوّقلع أن ينخفض الناتج اإلمجايل العاملي بنسلبة 2.2 يف املائة يف عام 2009، وهذا أول انكامش فعي منذ 
احللرب العامليلة الثانية. وعىل افرتاض اسلتمرار اتباع سياسلة داعمة يف أنحلاء العامل، فمن املتوّقع يف السليناريو 
القاعدي لعام 2010 أن حيدث نمو معتدل بنسلبة 2.4 يف املائة. وبحسلب هذا السليناريو فإن مستوى النشاط 

االقتصادي العاملي سيقّل بنسبة 7 يف املائة عام كان من املفروض أن يكون عليه إذا استمر نمو ما قبل األزمة.

... بدفعة قليلة من االقتصادات املتقدمة

ملا زال الطللب عىل االسلتهالك واالسلتثامر غلري ملحلوظ يف االقتصلادات املتقدملة نتيجة السلتمرار ارتفاع 
معلدالت البطالة، وجهود األرس املعيشلية يف اسلتعادة توازهنلا املايل بعد فقد الثروة اللذي حدث وقت األزمة، 
وتردد الرشكات يف االستثامر النخفاض معدالت االنتفاع من القدرات واستمرار القيود عىل توفري االئتامنات. 
وُيضلاف إىل ذلك أن احلافز املتأيت من التدابري التنشليطية وحتلّول دورة املخزونات من املتوّقع أن يرتاجعا بمرور 
الوقت. وليس من املتوّقع أن تعطي االقتصادات املتقدمة الكربى دفعة قوية يف املسلتقبل القريب للنمو العاملي، 
إذ سلتحقق نموًا متواضعًا بنسلبة 1.3 يف املائة يف املتوسلط يف عام 2010 )وهو مع ذلك انتعاش ملحوظ بعد 

االنخفاض بنسبة 3.5 يف املائة يف عام 2009(.
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االقتصادات املتقدمة االقتصادات التي تمّر
بمرحلة انتقالية

البلدان النامية، فيما
ً عدا أقّل البلدان نموا

ً أقّل البلدان نموا

املصدر: األمم املتحدة/إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

أ   تقدير جزئي.

ب  تنبؤات األمم املتحدة.

تشري إىل الفرتة الزمنية 
للثقة يف حالتي انحراف 

عادي عن األخطاء يف 
التنبؤات التاريخية.
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أ   تقدير جزئي.

ب  تنبؤات األمم املتحدة.
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 التعايف غري متماثل لدى البلدان النامية
واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

 ملن املتوّقلع لنملو النواتلج يف البللدان الناميلة، علىل العكلس، أن يتعاىف بمعلدل أرسع ولكنله، بنسلبة متوّقعة 
تبلغ 5.3 يف املائة يف عام 2010، سيظل أقل بكثري من معدل ما قبل األزمة، الذي كان يزيد عىل 7 يف املائة سنويًا. 
 وقلد انتعشلت بعض االقتصادات الناميلة قبل غريها. وأّدت احلوافز املالية واسلتئناف التجلارة يف املصنوعات 
إىل إقالة عثرة االقتصادات يف آسليا بوجه خاص. واملتوّقع أن تشلهد االقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية حتواًل 
عن االنخفاض البالغ )بنسلبة 6.5 يف املائة( يف عام 2009، ولكن النمو املتوّقع يف عام 2010 سليكون ضعيفًا 

للغاية، وسيكون بنسبة 1.6 يف املائة.
والنملو يف أغللب البلدان النامية واالقتصادات التي متر بمرحللة انتقالية ال يزال يعتمد كثريًا عىل 
التحلركات يف التجارة الدولية، وأسلعار السللع األساسلية، وتدفقلات رأس املال. وقد حتّسلنت هذه األحوال 
كجزء من التعايف العاملي، ولكن املزيد من االنتعاش سيتوقف بشدة عىل قوة التعايف يف البلدان املتقدمة. واملتوّقع 
أن تظلل أحلوال التجلارة واملالية علىل النطاق الدويل متثلل حتديًا. وسليؤثر ذلك عىل البللدان املنخفضة الدخل 
باللذات. وإذا كانلت أحوال كل بلد ختتلف بشلكل واضح، فلإن األزمة العاملية قّوضت االسلتثامرات، وبالتايل 
احتلامل نمو اقتصادات البلدان. واملتوّقع أن يشلهد علدد كبري من أقل البلدان نملوًا أداًء اقتصاديًا أبطأ بكثري يف 

األعوام القادمة، باملقارنة بالنمو الوطيد الذي شهدته يف أعوام ما قبل األزمة.

 توّقعات العمالة

والفقر والتضخم

معدالت البطالة ال تزال ترتفع

علدد العاطللني يرتفع يف معظم االقتصادات. ويف االقتصادات املتقدملة بلغ عدد العاطلني أكثر من الضعف يف 
الواليلات املتحلدة األمريكية منذ بدء الكسلاد يف كانون األول/ديسلمرب 2007. ومعلدالت البطالة يف منطقة 
اليورو واليابان زادت أيضًا بشلكل ملحوظ. بل إن احلالة الراهنة أسوأ، فهي ال تتضّمن البيانات املتعلقة ببطالة 
العامل املثبطني الذين ال يعملون، وإن كانوا اآلن ال يبحثون عن عمل العتقادهم أنه ليس هناك عمل متاح هلم. 
 ومعلدالت البطاللة يف االقتصادات التي متر بمرحللة انتقالية والبلدان النامية حتركت هلي 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 70 يف املائة من القوة العاملة، 
وتشلري البيانات املتاحة إىل أن هذه النسلبة زادت كثريًا نتيجة لألزمة. وباملثل فإن نسبة كبرية من القوة العاملة يف 
أفريقيا جنوب الصحراء تعمل يف زراعة الكفاف وغريها من األنشطة االقتصادية املنخفضة اإلنتاجية، دون أّي 
شلكل من أشلكال احلامية االجتامعية. ويف العامل النامي عامة، ُيقّدر أن نسلبة العاملة الفقرية قد زادت إىل 64 يف 

املائة يف عام 2009، وكانت 59 يف املائة يف عام 2007.
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الثغرات االجتماعية يف فرص العمل تتسع

 ملن املتوّقلع أن يلؤّدي أثر األزمة املاليلة عىل أحوال اليد العامللة إىل تفاقم الثغرات االجتامعيلة يف فرص العمل، 
وال سليام بالنسلبة إىل امللرأة التلي كثريًا ما تعملل يف أعامل ووظائلف مؤقتلة يف الصناعات التحويليلة املخّصصة 
للتصديلر بالبللدان الناميلة. وعىل صعيد العامل من املتوّقلع أن يزيد معدل البطالة بني الشلباب )فيام بني 16 و24 
عاملًا ملن العمر( من 12.2 يف املائلة يف عام 2008 إىل قرابة 14 يف املائة يف عام 2009 يف املتوسلط. وقد ارتفع 
معلدل بطالة الشلباب يف االحتاد األورويب بنسلبة 4 نقاط مئوية يف العام املايض، فبللغ 19.7 يف املائة، وارتفع يف 
الواليلات املتحدة بنسلبة 5 نقاط مئوية، فوصل إىل 18 يف املائلة يف عام 2009. ويف البلدان املتقدمة والنامية عىل 

السواء، ما زال عدد متزايد من خرجيي اجلامعات يواجهون صعابًا هائلة يف العثور عىل عمل.

ستظل أسواق العمل ضعيفة خالل عام 2010

من املتوّقع أن تظل أسلواق العمل ضعيفة. وتشلري جتربة فرتات الكسلاد السلابقة إىل أن انتعاش العاملة يتخلف 
عادة عن نمو النواتج هبامش واسلع، وهذا اهلامش ما فتئ يتسلع بمرور الزمن. إّن التعايف من األزمة الراهنة مل 
يكد يبدأ بعُد، وما زالت فجوات واسعة يف النواتج متّيز الوضع يف معظم االقتصادات الرئيسية. وسيؤدي ذلك 

إىل تبطئة التعيينات اجلديدة إىل أن يصبح نمو النواتج أصلب عودًا. 
وملن املتوّقلع أيضًا أن تظل حاللة العاملة يف البللدان النامية صعبة. وبصفة خاصة ملن املتوّقع أن 
تعلود الوظائلف التي كان قلد تم التخلص منها يف قطاعلات الصناعات التحويلية املخّصصلة للتصدير، ولكن 
ببطء شديد. ومن املتوّقع أن يظل العامل الذين كانوا قد حتّولوا إىل العمل يف القطاع غري الرسمي يف أثناء األزمة 
يف البلدان النامية حيث هم لفرتة طويلة إىل حد ما. وعىل صعيد العاملة اهلشلة، تعترب التغطية باحلامية االجتامعية 
حمدودة نسلبيًا يف معظم البلدان النامية، ولذلك سلتزيد مسلتويات العاملة الفقرية. وسيكون من الصعب عكس 

هذا االجتاه، كام اتضح من األزمات السابقة.

 اآلثار السيئة عىل الفقر والتنمية
البرشية يمكن أن تستمّر

من املقدر أن يظل ما بني 47 و84 مليونًا من البرش أرسى الفقر أو أن يتعرضوا للفقر املدقع يف البلدان النامية أكثر 
مما لو كانت األزمة مل حتدث. ومن املتوّقع أيضًا حدوث تراجع واسع يف التقدم صوب حتقيق األهداف اإلنامئية 
لأللفية، وخصوصًا بالنسلبة إىل ضعاف السكان يف البلدان املنخفضة الدخل. ورغم دالئل التعايف االقتصادي، 
ما زال كثري من البرش يواجهون تدهورًا يف دخل األرسة، وارتفاعًا يف البطالة، وضغطًا عىل اخلدمات االجتامعية 
بسلبب تضاؤل الدخلل احلكومي. وحيثام يتعذر التصّدي هلذه اآلثار الوخيمة بسلبب ضعف شلبكات الضامن 
االجتامعلي وعدم وجلود إمكانيات مالية حلامية اإلنفاق االجتامعي وتعزيز خللق الوظائف، تكون هناك خماطر 

عالية حلدوث انتكاسات طويلة األمد يف التنمية البرشية.

من املتوّقع أن تظل الضغوط التضخمية منخفضة

شلهدت غالبيلة البلدان معدالت تضخلم منخفضة إىل حد كبري )حالة مضادة للتضخلم( يف عام 2009، يف حني 
تعلّرض عدد متزايد ملن االقتصادات، أغلبها من البللدان املتقدمة وعدد قليل من االقتصادات البازغة يف آسليا، 
لالنكامش يف الواقع بسلبب تراجع املؤرشات العامة لألسلعار. ومن املحتمل أن تظل الزيادة املستمرة يف معدالت 
البطاللة والثغرات الواسلعة يف النواتلج املوحية بالتضخم منخفضة، عىل الرغم من اسلتمرار السياسلات النقدية 
التوسلعية، حيلث من املتوّقع أن يكلون الطلب اإلمجايل أقل من الطاقة اإلنتاجية لبعلض الوقت يف الفرتة القادمة. 
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ومع حدوث انتعاش معتدل يف الطلب العاملي، ُيتوّقع أن تظل الزيادات اإلضافية يف أسعار السلع األّولية حمدودة، 
يف الوقت الذي ستعمل فيه معدالت البطالة العالية واستمرار سعي قطاع األعامل إىل احلد من التكاليف عىل تقليل 
الضغلوط املتعلقة باألجور. إّن الضغلوط التضخمية النامجة عن العجز املتزايد الذي تعانيه احلكومات والسليولة 
الكبلرية التلي جرى ضخهلا يف أثناء األزمة سلتكون، إذا ظهرت، جمرد مسلألة عىل املدى املتوسلط، بعد أن يكون 

التعايف قد تدعم أكثر، وجيب أاّل تكون مدعاة للقلق اآلن.

رشوط التجارة والتمويل للبلدان النامية 

 انتعشت أحجام التجارة بعد انخفاض
غري مقيد يف مطلع عام 2009

تسلّببت األزملة املالية يف انخفاض غري مقيد يف أحجام التجارة العاملية منلذ هناية عام 2008 وحتى الربع الثاين 
ملن عام 2009، نتج أساسلًا عن اهنيار الطلب عىل اللواردات يف البلدان املتقدمة. وانخفضت تدفقات التجارة 
بمعلدالت سلنوية تراوحت بلني 30 و50 يف املائة يف هذه الفرتة، وكان املصّدرون اآلسليويون األشلد ترضرًا. 
وانتعشلت التجلارة العاملية بعلض اليشء بعد ذلك، ولكن بالنسلبة إىل عام 2009، انخفض احلجم بنسلبة 13 
يف املائلة تقريبلًا. وواكب الرتاجلَع العنيف يف الطلب اإلمجايل العاملي إجهاد بالغ يف األسلواق املالية العاملية نجم 
أساسًا عن ازدياد تكاليف االقرتاض ونقص يف االئتامنات التجارية. واتسمت التجارة يف اخلدمات بنفس نمط 

التجارة يف السلع، وكان األشد تأثرًا النقل البحري والسياحة.
ومن املقدر حدوث نمو معتدل بنسبة 5 يف املائة يف حجم التجارة العاملية يف عام 2010، نظرًا إىل 

االنتعاش املعتدل للناتج العاملي.

اتجاهات وتوّقعات أسعار السلع األساسية
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٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ أ ٢٠١٠ ب

املعادن والخامات
والفلزات 

جميع األغذية 

املواد الخام
الزراعية 

املصدر: األمم املتحدة/إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

استناداً إىل قاعدة بيانات األونكتاد 
إلحصاءات أسعار السلع األساسية.

أ   تقدير جزئي.

ب  تنبؤات األمم املتحدة.
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أسعار السلع األساسية ال تزال متقلبة إىل أبعد حد

تسلّببت األزملة املالية أيضًا يف اهنيار أسلعار السللع األساسلية ملن النفط وغلري النفط. ويف مطلع علام 2009، 
انخفضت أسلعار النفط بنسلبة 70 يف املائة عن مسلتويات الذروة التي كانت قد بلغتها يف منتصف عام 2008، 
 ثلم علاودت االرتفاع إىل حلوايل 80 دوالرًا للربميل يف ترشين الثاين/نوفمرب 2009 )وإن كان السلعر مع ذلك 
ال يزال أقل بنسبة 45 يف املائة تقريبًا من السعر العايل(. ويف الفرتة ذاهتا، انخفضت أسعار الفلزات انخفاضًا أكثر 
حدة، فوصلت إىل حوايل ثلث مسلتويات الذروة التي كانت قد بلغتها. وتراجعت أيضًا بشلدة أسلعار املنتجات 
الزراعية، بام يف ذلك احلبوب األساسية. وتوقف االجتاه النزويل يف الربع األول من عام 2009، وعاود االرتفاع 
بعد ذلك. ويف منتصف عام 2009، كانت األسلعار احلقيقية للسللع األساسية الزراعية ال تزال مرتفعة بالقياس 
إىل املستويات املنخفضة التي استمرت طوال الشطر األكرب من الثامنينات والتسعينات. وانخفضت باملثل أسعار 
الغلذاء العامللي، ثلم عاودت االرتفاع مع غريها من السللع األساسلية. وملع االرتفاع القابل للقياس يف أسلعار 
معظم السللع األساسلية األّولية منذ آذار/مارس 2009، فإن املتوّقع أن يكون املجال حمدودًا ملزيد من الزيادة يف 
عام 2010. وليس من املتوّقع انتهاء الركود يف عرض هذه السللع األساسية يف املستقبل املنظور، واملحتمل فقط 
حدوث انتعاش معتدل يف الطلب. عىل أن االرتباط الوثيق بني أسعار السلع األساسية األّولية واألسواق املالية، 

بام يف ذلك أسعار رصف دوالر الواليات املتحدة، من املحتمل أن جيعل هذه األسعار متقلبة للغاية.

 تعرّضت بلدان نامية عديدة لتغرّيات
واسعة يف رشوط تبادلها التجاري

عانلت بللدان نامية عديلدة تغريات شلديدة يف رشوط تبادهلا التجلاري. وقد تلّقلت البلدان املصلدرة الصافية 
للنفط واملعادن، بوجه خاص، صدمات سللبية شلديدة للغاية فيام يتعلق بأسعار التصدير بسبب تراجع الطلب 
العاملي كجزء من الكساد، وإن كان بعض التقدم قد استعيد مؤخرًا. وشهدت البلدان املستوردة الصافية للغذاء 
والطاقلة انخفلاض تكاليلف وارداهتا يف أثناء األزملة، ولكن الرتاجلع اهلائل يف الطلب علىل صادراهتا يف ذروة 
الكسلاد العامللي علاَدَل بصفة عامة الزيلادة املتحقّقة يف رشوط التبلادل التجاري بأكثر مما هو متوّقع. وسليؤّدي 
التحول الذي حدث يف عهد أقرب يف رشوط تبادهلا التجاري إىل إبطاء تعافيها. عىل أن التقلب الشديد لرشوط 
التبادل التجاري سيجعل بصفة أعم إدارة االقتصاد الكي أكثر حتديًا، وسيعّزز انعدام األمن االقتصادي، وذلك 

كله ينزع إىل اإلرضار باحتامالت النمو الطويل األجل.

ازداد نظام الحماية التجارية يف أثناء األزمة

يف اسلتجابة لألزملة العاملية الراهنة، استسللمت حكومات عديدة ملشلاعر احلامئية. وحيتلوي العديد من الصفقات 
الرضيبية واملالية عىل عنارص — مثلل دعم الدولة املبارش للصناعات، وعمليات اإلنقاذ، ورشوط أخرى لإلعانات 
ولعمليلات “الرشاء/اإلقراض/االسلتثامر/التعيني املحي” — تشلجع اإلنفاق عىل البضائلع واخلدمات املحلية. 
ويمكلن للعديلد من تدابري الدعم هذه أن يتعّدى عىل املامرسلات التجارية العادلة، ويشلّوه رشوط التنافس، ويؤثر 
عىل القرارات املتعلقة بموقع االستثامر واإلنتاج، ويكون لذلك آثار يف األعوام العديدة القادمة. ونتيجة لذلك فإن 
كثريًا من البلدان النامية التي تفتقد القدرة عىل اختاذ مثل هذه التدابري يف جمال الدعم قد تتعّرض خلسائر ال مربر هلا 

يف جمال التنافسية.
وقد اختذت هذه التدابري احلامئية عىل الرغم من التعّهد بالتصّدي هلا، وال سيام من جانب جمموعة 
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 جزئيًا إىل الكساد الكبري يف الثالثينات. وعىل 

العموم فقد عدلت احلكومات عن اللجوء إىل فرض قيود جتارية واسعة يف اسرتاتيجياهتا ملكافحة األزمة.
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هناك محاوالت جديدة تبذل لتنشيط جولة الدوحة

فشللت املحلاوالت التي بذللت يف منتصف عام 2008 إلعادة تنشليط جوللة الدوحة للمفاوضلات التجارية 
املتعددة األطراف بسلبب اخلالف عىل عدة مسلائل، وال سليام آلية الضامنات اخلاصة للزراعة يف البلدان النامية. 
وقد سلبق ذلك األزمة املالية التي تسلّببت للتجلارة العاملية يف هبوط عميق. وردًا علىل األزمة اعتمدت البلدان 
كثلريًا جلدًا عىل آليلات الضامنات. واملنجزات املسلتهدفة املتعلقة بالتنميلة التي كانت متوّقعة أصلاًل من اجلولة 
)مثل آلية الضامنات اخلاصة التي هتدف إىل احلفاظ عىل احليز الالزم للسياسات للوقاية من الصدمات اخلارجية 

السلبية( جيب منطقيًا أن يزداد الرتكيز عليها يف املفاوضات املقبلة.
وقلد وعد قادة جمموعة العرشين يف مؤمتر قمة بيتسلبورغ بالسلعي إىل اسلتكامل جولة الدوحة يف 
علام 2010، كجزء من اعتزامهلم تعزيز اجلهود املتضافرة املبذولة إلعادة التلوازن إىل االقتصاد العاملي. ولكن 
النوايا احلسلنة قد ال تكفي. وملا كان االقتصاد العاملي قد بدأ يتعاىف وظهرت من جديد خماطر انتشلار االتفاقات 
الثنائية، فإن املفاوضات التجارية يف سياق جولة الدوحة جيب أن متيض ُقدمًا. عىل أن اإلعادة املستدامة للتوازن 
إىل االقتصلاد العاملي سلتحتاج، يف مجلة أملور، إىل التأكد من أن نتائج النظام اجلديلد 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 واسلتعراض السياسلات وحتسني القدرات املتعلقة بالتجارة قد يكون رضوريًا 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 2009 بمقدار 568 بليون دوالر. وقد يكون هذا املبلغ ضخاًم، ومع ذلك فإنه يقّل بشلكل ملحوظ عن 
املبلغ املرتفع غري املسبوق الذي وصل يف عام 2008 إىل 891 بليون دوالر. واالنخفاض املقدر يف التحويالت 

التحويالت املالية الصافية إىل البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ١٩٩٧ - ٢٠٠٩

آالف باليني دوالرات الواليات املتحدة

٩٠٠-

٨٠٠-

٧٠٠-

٦٠٠-

٥٠٠-

٤٠٠-

٣٠٠-

٢٠٠-

١٠٠-

صفر

١٠٠

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ أ

االقتصادات النامية

االقتصادات التي تمّر
بمرحلة انتقالية

املصادر: األمم املتحدة/إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
استناداً إىل قاعدة بيانات صندوق 

النقد الدويل آلفاق االقتصاد العاملي، 
ترشين األول/أكتوبر 2009؛ 

وإحصاءات صندوق النقد الدويل 
مليزان املدفوعات.

مالحظة: تعرّف التحويالت 
املالية الصافية بأنها تدفقات 

رؤوس األموال الصافية، مطروحاً 
منها الفوائد الصافية وغريها من 

مدفوعات إيرادات االستثمار يف 
الخارج.

أ   تقدير جزئي.
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الصافيلة )املعّرفة بأهنلا تدفقات رؤوس األموال الصافية، مطروحًا منها مدفوعات إيرادات االسلتثامر( يعكس 
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 اعتبارًا من النصف الثاين من عام 2008. وكان الرتاجع األشد 
يف اإلقراض املرصيف الدويل، حيث حتّول قدر كبري من رؤوس األموال الصافية الداخلة إىل االقتصادات البازغة 
والناميلة إىل رؤوس أملوال صافيلة خارجة منها يف علام 2009. وعانت االقتصادات التي متلر بمرحلة انتقالية 
معظم االنقالب الضخم، بسلبب اعتامدها الشلديد عىل التمويل املرصيف، ولشعورها بعواقب التقليص العاملي 
لالستثامر بسبب األزمة املالية. وتراجعت أيضًا مجيع األشكال األخرى لتدفقات رؤوس األموال اخلاصة، بام يف 
ذلك االستثامر املبارش األجنبي، التي هبطت بنسبة 30 يف املائة يف عام 2009. وكانت البلدان التي تعاين عجزًا 
يف احلسلاب اجلاري، والتي هي بالتايل األشلد اعتامدًا عىل رأس املال األجنبي، هي األكثر تأثرًا بالتشدد البالغ يف 
رشوط االئتامن يف األسلواق الدولية. بل إن البلدان ذات الدخل املتوسلط التي لدهيا فائض يف احلساب اجلاري 
تأثلرت هلي األخرى كثريًا باألزمة املالية العاملية، حيث أدى بيع األصلول بثمن بخس إىل انخفاض ملحوظ يف 

أسعار الرصف يف عدد كبري من االقتصادات.
واسلتؤنفت هذه التدفقات بشلكل ملحوظ منذ آذار/مارس 2009، مع انتعاش أسواق األسهم 
يف االقتصلادات املتقدملة ومعظم االقتصادات البازغة. وبالنسلبة إىل االحتامالت يف عام 2010، من املتوّقع أن 
تلزداد تدفقلات االسلتثامر املبارش األجنبي بنسلبة 20 يف املائة تقريبًا. علىل أن من املتوّقلع أن يظل احلصول عىل 
القلروض املرصفية حمدودًا أمام معظم البللدان النامية واالقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية يف عام 2010، إذ 
أن من املرتقب أن تظل رشوط احلصلول عىل االئتامن عىل مسلتوى العلامل مشلّددة. ونظرًا إىل بطء تعايف النواتج 
العاملية، فإنه خيشلى أيضًا أن تعكس عودة تدفقات احلوافظ جتدد الرغبة الشلديدة يف األصول املحفوفة بمخاطر 
أكرب. إّن بواعث املضاربة املرتبطة بذلك يمكن أن تتحول إىل مصدر ملزيد من التقلب يف أسعار الرصف وأسعار 

األصول، وبالتايل جتدد عدم استقرار االقتصاد الكي. 

ً الوفاء بالتعهدات يف مجال املساعدة اإلنمائية ما زال قارصا

يف عام 2009 ارتفعت التدفقات الرسمية الصافية إىل عدد من البلدان البازغة وغريها من البلدان النامية، وبخاصة 
بعد أن عمد صندوق النقد الدويل وغريه من املؤسسلات املالية املتعددة األطراف إىل توسليع قدرهتا عىل اإلقراض 
بقدر كبري، ورشعت يف تقديم القروض. وحصلت أوروبا البازغة عىل نصيب األسد من هذه املوارد اإلضافية يف 
صلورة متويل عاجل. ويف الوقت ذاته زادت أيضًا التدفقات الثنائية الرسلمية غري امليرسة، حيث نظمت املصارف 
املركزية عمليات ملبادلة النقد األجنبي من أجل معاجلة النقص يف السيولة الدولية. ومع ذلك فإن من املتوّقع إمجااًل 
أن تظل التدفقات الرسلمية الصافية إىل البلدان النامية سللبية يف عامي 2009 و2010، فيستمر بذلك اجتاه العقد 
املايض. ومعظم التدفقات اخلارجة يأيت من آسيا النامية، واملتوّقع أن تصبح أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي متلقيتني صافيتني، بتدفقات داخلة إجيابية تصل إىل حوايل 14 بليون دوالر و27 بليون دوالر عىل التوايل 

يف عام 2009؛ وحتدث يف احلالتني زيادات كبرية بالنسبة إىل مستويات عام 2008.
ويف عام 2008 زادت املسلاعدة اإلنامئية الرسلمية الصافية للبلدان النامية، وإن كان توفري املعونة 
يقلرص كثلريًا عن التعهلدات الدولية. واملتوّقلع أن تنخفض تدفقات املعونلة الصافية باألرقلام املطلقة يف الفرتة 
2009 - 2010، إذ ضغطلت األزملة العامليلة عىل ميزانيات املعونلة لدى اجلهات املانحة الرئيسلية، التي حيدد 
كثري منها املسلاعدة اإلنامئية الرسلمية 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 
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حتقيقهلا لألهلداف اإلنامئيلة لأللفيلة، بل قد يرتكهلا أيضًا بملوارد ال تكفي ملعاجلة األزمة بسياسلات معاكسلة 
م به اجلهلات املانحة الدولية، التلي كانت قد تعّهدت يف حمافل شلتى يف عام  لللدورات االقتصاديلة. وهذا ُتسللِّ

2009 بالوفاء بااللتزامات الراهنة بزيادة املساعدة اإلنامئية زيادة كبرية.

 ظهور تحّديات جديدة بعد التقّدم

امللحوظ يف تخفيف الدين

حّقلق املجتملع الدويل، منذ اعتلامد توافق آراء مونترّيي يف علام 2002، تقّدمًا ملحوظلًا يف ختفيف عبء الدين 
اخلارجلي للبللدان الناميلة. فقد انخفضلت مدفوعات نسلبة خدمة الدين للبللدان الل 35 املثقللة بالديون التي 
جتلاوزت نقطلة اختاذ القلرار — املؤهلة لتخفيف الدين — ملن 3.2 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف عام 
2001 إىل 1.1 يف املائة من الناتج املحي اإلمجايل يف عام 2008. ومع ذلك وبسبب األزمة املالية العاملية، يواجه 
علدد كبري من البلدان النامية ملن جديد ضغوطًا وحتديات مالية: فرشوط التمويل اخلارجي من القطاعني العام 
واخلاص مشلددة، واإليرادات ترتاجع، وقيمة العمالت تنخفض. وهذه العوامل كلها تعّرض للخطر الشلديد 

قدرة البلدان النامية عىل حتّمل الدين، وعىل خدمة الدين اخلارجي أو متديده.

حاالت عدم التيقن واملخاطر

حتلى التعلايف املعتدل، اللوارد يف االحتلامالت القاعدية، معلرض ملخاطر عاليلة ولعدم التيقلن، وخصوصًا يف 
اجلانب السلبي.

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

يرتبلط اخلطر األول باالنسلحاب قبلل األوان من التدابري احلفزية القوية التي سلاعدت علىل وقف االنخفاض 
غري املقيد لالقتصاد العاملي، والتي تدعم التعايف األّويل. إن االنسلحاب قبل األوان من التدابري احلفزية وتدابري 
دعم القطاع املايل يمكن أن يوقف التعايف الذي ما زال واهيًا. إن انتعاش أسلعار األسلهم يف أنحاء العامل بشلكل 
أقلوى من املتوّقع يمكن أن خيفي اسلتمرار وجود مشلاكل يف القطاعات املاليلة يف االقتصادات الكربى ال تزال 
تعوق توافر االئتامن، ويمكن أن تؤّدي إىل مزيد من إخفاق املؤسسلات املالية يف املسلتقبل 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 مسلتويات تدفقات التجارة واإلنتاج الصناعي 
ال تزال أدنى بكثري من مستويات الذروة فيام قبل األزمة، وأن التعايف، كام هو حمّلل يف هذا التقرير، يرتبط بتحول 

يف دورة املخزونات العاملية بأكثر من ارتباطه بتعايف االستهالك واالستثامر اخلاصني.
ومفهلوم أن هنلاك قلقًا متزايدًا من احتامل أن يعوق االتسلاع املتزايد للعجز امللايل وارتفاع الدين 
العلام النمو مسلتقباًل، ولذلك قد تكون هناك حاجة إىل تثبيت األوضلاع املالية عاجاًل ال آجاًل. وهذه املخاوف 
موجودة بوجه خاص يف البلدان املتقدمة، حيث ُيتوّقع لنسلبة الدين العام إىل الناتج املحي اإلمجايل يف املتوسلط 

أن ترتفع إىل 100 يف املائة يف عام 2010، بل أن ترتفع أكثر من ذلك فيام بعد.
وإذا كان هنلاك ملا يلربر هلذه املخلاوف، فلإن االنسلحاب قبلل األوان ملن التدابلري احلفزية قد 
يكلون غلري ذي جلدوى. وجيلب أن ترتكلز املخلاوف املبارشة لراسلمي السياسلة علىل معاجلة الوهن املسلتمر 
يف القطاعلات املاليلة، وحفلز الطللب ملن أجلل تضييلق الثغلرات الواسلعة املسلتمرة يف النواتلج، وعكلس 
االجتلاه التصاعلدي يف معلدالت البطالة. فإذا كان هنلاك، بداًل من ذلك، إهنلاء تدرجيي مبكلر للتدابري احلفزية 
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 يف علام 2010، فلإن جوانلب الضعلف هلذه يف االقتصلاد العامللي يمكلن أن تتفاقلم ويظهلر كسلاد مزدوج، 
مّملا يفيض بنفس القدر إىل ارتفاع نسلب الدين العلام ومزيد من االنخفاض يف الناتلج املحي اإلمجايل وإيرادات 

الرضائب.

 االتساع املتجّدد لالختالالت العاملية يمكن
أن يتسبّب يف انخفاض قاس للدوالر

هنلاك اآلن خطلر علودة االختالالت العاملية إىل االتسلاع. وقد أّدت األزملة املالية العاملية والكسلاد العاملي إىل 
تكيلف انكلاميش لالختالالت يف احلسلابات اجلارية عرب البلدان، ملع الرتاجع احلاد لللواردات يف البلدان التي 
تعلاين عجلزًا )وعىل رأسلها الواليات املتحلدة(، واهنيار أرباح التصديلر يف معظم البلدان التلي تتمتع بفائض. 
علىل أنله مع هدوء األزمة املاليلة والتعايف غري املؤكد للنملو العاملي، فإن االختالالت يمكن أن تتسلع كثريًا 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 حمي ضعيف نسبيًا وتراكم عال لالحتياطي. ويف البلدان الرئيسية 
التي تعاين عجزًا، وال سليام الواليات املتحدة، زادت املدخرات اخلاصة ألن املسلتهلكني أصبحوا أشد حرصًا، 
ولكن الزيادة مل تصل إىل هامش يكفي لسد العجز املايل املتسع ومنع املديونية العامة املتصاعدة. ولذلك فإن من 

املتوّقع أن يتسع العجز اخلارجي من جديد.
وقد ارتفع مسلتوى املديونية اخلارجية للواليات املتحدة بقلدر كبري، فوصل إىل 3.8 تريليونات 
دوالر يف علام 2009، وملن املتوّقلع أن يزيد أكثر يف علام 2010. ولذلك يتوّقع اسلتمرار الضغط النزويل عىل 
اللدوالر. واتبعت قيمة اللدوالر اجتاهًا نزوليًا منذ عام 2002، وإن كانت قد ارتفعت يف النصف الثاين من عام 
2008 وحتى هناية الربلع األول ملن عام 2009. وهلذا االرتفلاع احلاد يف قيمة الدوالر نتلج أساسًا علن آثار 
االستثامر اآلمن، حيث إن األزمة املالية العاملية زادت من تفادي اخلطر، وتسّببت يف حتّرك هائل لألصول املالية يف 
أنحاء العامل صوب سندات أصدرهتا خزانة الواليات املتحدة. ومع ذلك فإنه منذ آذار/مارس 2009، انتكس 
اللدوالر ملن جديد نتيجة لظروف حتقيق االسلتقرار يف األسلواق املاليلة العاملية. وأّدى ذللك إىل التخفيف من 
عملية تقليص االستثامر يف املؤسسات املالية الكربى، وكذلك من آثار االستثامر اآلمن. ويف الوقت ذاته استوىل 
عىل املسلتثمرين قللق متزايد إزاء ارتفلاع عجز امليزانيات وتدهور وضع االسلتثامر األجنبلي الصايف للواليات 
املتحلدة. وإذا كان من شلأن ذلك أن يؤّدي إىل انخفاض تدرجيي لقيمة اللدوالر، فإنه يمكن أن يكون جزًءا من 
عودة منتظمة للتوازن إىل االقتصاد العاملي. وعىل أّي حال فإن هذا التكيف لن يكون متدرجًا، وسليؤّدي تآكل 
الثقة يف عملة االحتياطي الرئيسلية يف العامل أواًل إىل تقّلب واسلع يف أسلعار الرصف، وهذا يمكن بعد ذلك أن 

يتصاعد إىل انخفاض أشد وطأة وهبوط قاس للدوالر.

االستجابات والتحّديات يف مجال السياسات

 االستجابة لألزمة كانت جريئة وغري
مسبوقة، ولكن قد تكون غري كافية

اختذت احلكومات عىل مسلتوى العامل، منذ اشلتداد األزمة املالية، تدابري جريئلة. فُأتيح متويل عام ضخم لزيادة 
رأسلامل املصارف، وامتلكت احلكومات املؤسسلات املالية املتهاوية بشلكل جزئي أو كامل، وُقّدمت ضامنات 
واسلعلة للودائع املرصفيلة وغريها من األصول املاليلة. وعىل مسلتوى العلامل فإّن التمويلل املضمون حكلوميًا 
لعمليلات إنقلاذ القطاع املايل وصل تقديرًا إىل زهاء 20 تريليون دوالر، أو حوايل 30 يف املائة من الناتج اإلمجايل 
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العاملي. وُيضاف إىل ذلك أن اجتاه السياسات املالية والرضيبية كان معاكسًا بشدة للدورات االقتصادية يف معظم 
االقتصادات الرئيسلية، وهو ما انعكس يف التخفيضات الشلديدة ألسلعار الفائدة يف الصكوك، وضخ سليولة 
هائللة وعقد صفقات للتنشليط املايل بلغ جمموعها زهاء 2.6 من تريليونات اللدوالرات )أو 4.3 يف املائة من 

الناتج اإلمجايل العاملي(، وسيجري توزيعها يف الفرتة 2008 - 2010.
وبلغت فعالية هذه السياسلات حدًا جعلها تسلاعد يف حتقيق االسلتقرار لألسلواق املالية العاملية، 
ودعلم الطللب الفعلي العامللي، والتخفيف ملن األثلر االقتصلادي واالجتامعي لألزملة. ومع ذللك فإن هذه 
االسلتجابات غري املسلبوقة مل تكِف لتشلجيع عملية للتعايف ذاتية البقاء. وقد ورد أن انتعاش الطلب العاملي من 
املتوّقع أن يظل ضعيفًا، حتى مع استمرار تنفيذ التدابري احلفزية الراهنة. إن اهلشاشة املالية البالغة ال تزال حتتاج 

إىل معاجلة، ومل يتسّن لبلدان نامية عديدة تطبيق سياسات واسعة خاصة هبا معاكسة للدورات االقتصادية.

تضافرت االستجابات يف مجال السياسات بعض اليشء

تضافرت االسلتجابات بعض اليشء يف جمال سياسلات االقتصادات الكربى، وال سليام عىل مستوى جمموعة 
العرشين. وقد تعّهد القادة، يف مؤمتري قمتهم املعقودين يف نيسلان/أبريل وأيلول/سبتمرب 2009، بمواصلة 
التدابلري احلفزيلة وغريهلا ملن التدابلري غري العاديلة ألطول فلرتة مطلوبلة. وتعّهلدوا كذلك بالوفلاء بجميع 
االلتزاملات يف جملال املعونلة وغريها من االلتزاملات اإلنامئية الدوليلة وبمكافحة االجتاهات احلامئية بشلدة. 
ويرّس قلادة العامل أيضًا زيادة كبرية يف املوارد للبللدان التي تعاين مشاكلل يف التمويل اخلارجلي. وقلد وفلت 
جمموعلة العرشيلن عمومًا بام وعدت به ملن تقديم 1.1 من تريليونات الدوالرات هلذا الغرض بعدة ُسلبل، 
منهلا مضاعفة املوارد املتاحة لصندوق النقد الدويل ثالث مرات، وتسلهيل تقديلم املصارف اإلنامئية املتعددة 
األطلراف ملزيلد من القروض، ودعم متويل التجارة. وقد زاد صندوق النقلد الدويل والبنك الدويل يف الواقع 

من عمليات اإلقراض زيادة كبرية. 
ويف مؤمتلر قمة بيتسلبورغ، اتفق القادة أيضًا عىل وضع إطار لتنسليق السياسلات من أجل حتقيق 
“نمو راسلخ ومسلتدام ومتوازن” لالقتصاد العاملي. وكجزء من هذا اإلطار، تعّهلد أعضاء جمموعة العرشين 
الذين يعانون عجزًا خارجيًا كبريًا، 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 تشّكل خطوات هامة صوب التنسيق الفّعال للسياسات وتعايف 
االقتصلاد العامللي بشلكل أكثر توازنًا. عىل أنله ال يزال مطلوبًا حتديلد مزيد من التفاصيل امللموسلة واألهداف 
الواضحة للسياسلات واآلفاق الزمنية، ومل يتم االتفاق بتاتًا بشلكل كامل عىل تدابري السياسلة التي ُنّفذت حتى 

اآلن.

الحفز املايل املستمر مطلوب يف القريب العاجل

سيتمثل التحّدي املبارش أمام راسمي السياسة يف حتديد مدى استمرار احلفز املايل. ويف ضوء خطر حدوث كساد 
مزدوج نتيجة لالنسلحاب قبل األوان، جيب أن يسلتمر احلفز عىل األقل حتى تكون هناك إشلارات أوضح إىل 
حلدوث تعاٍف أوطلد. عىل أنه قد يكون من الصعب حتديد متى يتوّطد التعايف وهل توّطد أم ال. والتحسلينات 
الواسلعة يف ظروف العمل وتضييق ثغرات النواتج قد تعترب ملؤرشات هامة لتحديد نقطة التحول. وباإلضافة 
إىل ذللك فإن إطار تنسليق السياسلات جيب أن يضملن أن يتحدد توقيت مواصلة أو إلغاء اجتاهات السياسلات 
املعاكسة للدورات االقتصادية ليس يف إطار ظروف كل بلد فحسب، وإنام أيضًا يف سياق احتواء اآلثار الدولية 

غري املبارشة وتعزيز النمو العاملي املستدام.
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هناك حاجة إىل إعادة التوازن العاملي بشكل مستدام

إّن تفادي عودة نمط النمو غري املستدام الذي أّدى إىل األزمة العاملية وجتنب خماطر الكساد املزدوج واالنخفاض 
الشلديد لللدوالر حيتاجلان إىل تنفيذ ثالثلة أشلكال إلعادة التلوازن لالقتصلاد العاملي بالتدريج. فلأواًل حيتاج 
الضغلط علىل احلكومات لتعزيلز الطلب العاملي إىل الرتاجلع تدرجييًا من خالل حوافز متجلددة يوفرها الطلب 
اخللاص. وثانيلًا حيتاج تكوين الطلب اإلمجايل إىل إعادة التوازن إليه لكي يضفي مزيدًا من الثقل عىل االسلتثامر، 
دعاًم لنمو اإلنتاجية مسلتقباًل وتغيري قطاعات الطاقة واهلياكل األساسلية املطلوبة للتصّدي لتحّدي تغري املناخ. 
وثالثًا سليحتاج الطلب العابر للبلدان إىل أن يتوازن من جديد. وتدابري إعادة التوازن الثالثة هذه سلتحتاج إىل 

تنسيق للسياسات لشدة ترابطها.
وإعادة التوازن عرب البلدان مطلوبة ألن واحدًا من احلوافز األساسلية للنمو فيام قبل األزمة، وهو 
طلب املسلتهلكني يف الواليات املتحدة، من املتوّقع أن يظل بطيًئا. وعالوة عىل ذلك لن يكون من املستحسلن، 
من منظور مشكلة االختالالت العاملية، االضطرار إىل االعتامد عىل مصدر النمو هذا من جديد لتحقيق التعايف. 
واملتوّقع أن تظل االسلتثامرات اخلاصة أيضًا بطيئة يف املسلتقبل القريب يف الواليات املتحدة )وكذلك يف سلائر 
االقتصلادات املتقدملة الرئيسلية(، ألن معدالت االنتفاع ملن القدرات هي يف مسلتويات منخفضة تارخيية. إذا 
ارتئي اإلهناء التدرجيي للحوافز املالية، فإنه يتعني زيادة الصادرات الصافية للبلدان الرئيسلية التي تعاين عجزًا. 
وسلتحتاج الصلادرات املتصاعلدة هلذه البللدان إىل أن تسلتوعبها البلدان الرئيسلية التي تتمتع بفائلض، ابتداًء 
بالصلني وأجلزاء أخرى من آسليا النامية. ويمكن حتقيق ذللك جزئيًا من خالل زيادة تعزيلز الطلب املحي عرب 
احلفلز امللايل، وهذا سليعمل، هو ودوالر الواليلات املتحدة الضعيف، علىل دفع الطلب عىل اللواردات يف هذا 
اجلزء من العامل. وملا كانت جتارة آسليا ال تتم كلها مع الواليات املتحدة، فإن البلدان األخرى سلتحتاج أيضًا إىل 
املسامهة يف إعادة التوازن. ويمكن ألملانيا واليابان، ومها من االقتصادات الرئيسية األخرى التي تتمتع بفائض، 
أن حتلاوال دعلم االسلتثامر ونمو اإلنتاجية يف قطاعات اإلنتلاج املحي، يف حني يمكن للدول الرئيسلية املصدرة 
للنفلط أن تزيلد من دعم خطط االسلتثامر املحلي لتنويع اقتصاداهتا. وسلتكون هناك حاجلة إىل حتويالت مالية 
إضافيلة إىل البللدان النامية ذات القلدرة املالية الضعيفة إلكامل عملية إعادة التلوازن، ولتمكني هذه البلدان من 
زيادة االسلتثامر املحي يف اهلياكل األساسلية وإنتاج الغذاء والتنمية البرشية، دعاًم للنمو واحلد من الفقر والتنمية 

املستدامة. وهذه التحويالت ستشجع أيضًا الطلب العاملي عىل الواردات.
إّن تدعيم االستثامر العام واخلاص ملعاجلة تغري املناخ يمكن بالفعل أن يكون جزًءا متماًم للعملية. 
وسلتحتاج االسلتثامرات الكبرية يف كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة املتجددة إىل أن تتم اآلن بغية حتقيق آثار باحلجم 
املطلوب خلفض تكلفة التكنولوجيات اخلرضاء واإلنجاز الفعي ملسلارات النمو القليلة االنبعاثات. وسلتكون 
هنلاك حاجلة أيضًا إىل هذه االسلتثامرات يف البللدان النامية، التي من املتوّقلع أن يزداد فيها الطللب عىل الطاقة 
بشلكل واضلح، إىل جانلب جهودهلا من أجل بلوغ مسلتويات أعلىل من التنميلة. ويمكن هلذه االسلتثامرات، 
باالنتقال إىل التكنولوجيات اخلرضاء، أن تسهم يف خفض االنبعاثات، ويف الوقت نفسه تدعم مسارات التنمية 
العالية النمو. وسليحتاج األمر إىل اسلتثامرات واسلعة للتكيف مع تغري املناخ، وبخاصة يف البلدان النامية التي 
تعلاين اآلن بالفعلل اآلثار الضارة لالحرتار العاملي. وملا كانت البلدان املتقدمة متتلك اآلن ميزة التكافؤ يف وضع 
التكنولوجيلات اخلرضاء وما يتصل هبا من السللع الرأسلاملية، فإّن ازدياد الطلب العاملي عىل هذه السللع جيب 

لذلك أن يسهم يف خفض العجز اخلارجي اإلمجايل هلذه االقتصادات.

هناك حاجة إىل تنسيق معّزز للسياسات

إّن هلذه اإلعادة املسلتدامة للتلوازن يف االقتصاد العاملي لن تتحقق بسلهولة إطالقًا، وسلتحتاج إىل تعاون دويل 
معلّزز. وقد تطّرقت األعداد السلابقة من احلاللة والتوّقعات االقتصادية يف العامل، بصفلة خاصة، إىل احلاجة إىل 
التنسيق الفّعال للسياسات الدولية يف جمال إدارة خماطر عدم االستقرار االقتصادي يف العامل وتعزيز التنمية. وقد 
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جرى التشلديد عىل ذلك أيضًا يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف 
التنمية، الذي ُعقد بمقر األمم املتحدة يف نيويورك يف حزيران/يونيه 2009.

إّن اإلطلار الناجح لتنسليق السياسلات الدولية يف جمال االقتصاد الكي جيلب أن يتكون من أربعة 
عنارص عىل األقل: عقد توافق آراء بشأن األهداف املشرتكة من خالل املشاورات الدولية مع الوساطة اخلارجية؛ 
معاجلة مشلاكل االلتزام عن طريق وضع جداول متعددة السلنوات لتعديل السياسلات؛ حتسلني إطار الوساطة 

والرشعية املتصورة للوسيط؛ البدء يف إصالحات عامة يف جمال الشؤون النقدية واملالية الدولية.
ويف هلذا السلياق فلإن اإلطلار الذي تقرتحله جمموعلة العرشين يعلّد خطوة أوىل صوب تنسليق 
السياسلات الدوليلة — علىل األقل بلني االقتصلادات املتقدمة الرئيسلية واالقتصلادات البازغلة — ملنع عودة 
االختلالالت العاملية الواسلعة. غري أن نجلاح هذا اإلطار لن يتوّقلف عىل طريقة تنظيم اآلليلة املوصوفة أعاله 
)التي ُتنّفذ حتى اآلن عىل أسلاس خمّصص( فحسلب، وإنام أيضًا عىل التقّدم يف اإلصالحات الواسلعة للهيكل 

املايل الدويل واحلوكمة االقتصادية العاملية.

يتعني تعزيز الحوكمة العاملية يف أربع جبهات

إّن دعم اإلطار املعّزز لتنسليق السياسلات يقتيض إحراز مزيد من التقدم يف إصالحات احلوكمة االقتصادية يف 
أربلع جبهلات ذات صلة. فأواًل تتطلب الرقابلة املتعددة األطراف من جانب صندوق النقلد الدويل أن تتجاوز 
بكثلري الرتكيلز التقليدي عىل أسلعار اللرصف، وتعالج الرقابلة املالية الكليلة، وكذلك ترصد عمليلة “اإلعادة 
املستدامة للتوازن” يف االقتصاد العاملي عىل نحو ما تم رشحه بإجياز. وثانيًا ستكون هناك حاجة إىل تقدم أوسع 
نطاقًا يف إصالح صندوق النقد الدويل يف جمال اإلدارة، إلضافة مزيد من الرشعية إىل الدور املعّزز هلذه املؤسسة 
يف هذا الصدد، وكذلك للتوسلط يف عقد اتفاقات متعددة السلنوات. وال حيتمل نجاح الوسلاطة يف عقد توافق 
لآلراء بشلأن األهداف الرئيسلية لتنسيق السياسات، فال تزال الشلكوك تكتنف نزاهة الوسيط. ويف هذا الصدد 
فإن إصالح صندوق النقد الدويل يف جمال اإلدارة والتمثيل أصبح أكثر إحلاحًا وأمهية، حتى يتسلنى للمقاعد يف 
املجللس التنفيلذي والتصويلت يف الصندوق متثيل مصالح البلدان النامية بشلكل أفضلل يف عملية صنع القرار 
اجلاريلة اآلن. وثالثلًا إذا كانت األزمة الراهنة قد أعطت دفعة قوية لتنسليق سياسلات االقتصاد الكي، فال يشء 
يضملن أن تظلل مجيع األطراف ملتزمة باالسلتجابات املشلرتكة املتفلق عليها. إن حتديد أهلداف واضحة قابلة 
للتحقق منها بغية الوصول إىل النتائج املنشلودة يف جمال السياسلات سيسلاعد يف خضوع األطراف للمسلاءلة، 
وسليكون الفقد املحتمل للسلمعة الطيبة بسلبب عدم االلتزام دافعًا إىل مراعاة االتفاقات يف جمال السياسلات. 
ورابعًا ستحتاج اإلعادة املستدامة للتوازن يف االقتصاد العاملي إىل التنسيق الوثيق مع جماالت أخرى يف احلوكمة 
العامليلة، بلام فيهلا ما يتصل بتمويل التنميلة ونظام التجارة املتعلدد األطراف، وكذلك مع اتفاقيلة األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ. وليس هناك يف الوقت الراهن آلية حمددة هلذا التنسيق، وال بد من النظر يف إجياد هذه 

اآللية.

مطلوب أيضاً تقّدم 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، 
عىل وجه الرسعة لتصّدر إصالحات الُنظم املالية الدولية والوطنية، منعًا لعودة مثل هذه األزمة. وفعالية أّي آلية 
لتنسيق السياسات الدولية ستستفيد كثريًا من معاجلة هذا النقص، إذ سُتكبح النزعات إىل املغاالة يف املخاطرة يف 
األسلواق املالية، وسليعالج ما يتصل بذلك من اجتاه النظام الراهن إىل االختالالت العاملية وعدم استقرار قيمة 

عملة االحتياطي الرئيسية.
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ويمكن احلد من خطر عدم اسلتقرار أسلعار الرصف واالنخفاض الشلديد لللدوالر بإجياد نظام 
عامللي للمدفوعلات واالحتياطي يكون أقلل اعتامدًا عىل عملة وطنيلة وحيدة. وهناك طريقلة يمكن هبا للنظام 
أن يتحول بشلكل طبيعي، وهي أن يصبح نظامًا لالحتياطي متعدد العمالت بشلكل كامل. فالنظام احلايل لديه 
بالفعلل أكثلر من عمللة احتياطي واحلدة، وتظل العملالت األخرى عنرصًا ثانويلًا يف نظام ال يلزال فيه معظم 
األصلول االحتياطيلة حتلى اآلن حمفوظًا بالدوالر، وجيلري معظم الصفقلات التجارية واملاليلة يف العامل بعملة 
االحتياطي الرئيسلية. وميزة ترتيب االحتياطي املتعدد العمالت أنه سليفيد البلدان يف تنويع أصوهلا االحتياطية 
بالعمالت األجنبية. ومع ذلك فإنه لن حيّل مشاكل النزوع إىل ظهور اختالالت عاملية واسعة النطاق، وما يتعلق 

بذلك من نزعة انكامشية يف تكييف االقتصاد الكي بني البلدان التي تعاين عجزًا والبلدان التي تتمتع بفائض.
ويمكن التغلب عىل جوانب القصور هذه بشلكل أيرس بالسلعي إىل التحول إىل نظام لالحتياطي 
ع دور حقوق السحب اخلاصة. وهذا سيحّقق بالفعل اهلدف  يقوم عىل شكل حقيقي للسيولة الدولية، كأن ُيوسَّ
اللوارد يف النظام األسلايس لصندوق النقلد الدويل “بجعل حق السلحب اخلاص األصلل االحتياطي الرئييس 
يف النظلام النقلدي العامللي” )امللادة الثامنة، البنلد 7، واملادة الثانيلة والعرشون(. ويف نيسلان/أبريل 2009، 
قلّررت جمموعة العرشين توزيعًا عامًا حلقوق السلحب اخلاصلة يعادل 250 بليلون دوالر، اعرتافًا باحلاجة إىل 
تعزيز السليولة الدولية باسلتخدام وحدة لالحتياطي الدويل. ويمكن أن يتحقق مزيد من التقدم بجعل حقوق 
السلحب اخلاصلة تصدر بشلكل تلقائلي ومنتظلم، وربطهلا بالطلب علىل االحتياطيلات بالعملالت األجنبية 
وبنمو االقتصاد العاملي. وسليكون من املعايري الرئيسلية إلصدار حقوق السلحب اخلاصة وسلحبها وتوزيعها 
 توفلري التمويلل املعاكس للدورات االقتصاديلة. وبذلك يمكن التغلب عىل جانبي القصور األساسليني يف هذا 
النظام — أي نزعته االنكامشلية، وعدم االسلتقرار الكامن لقيمة عملة االحتياطي. وسليوفر نظام لالحتياطي 
قائم عىل حقلوق السحب اخلاصلة أيضًا أساسًا لتجميع االحتياطيات الدولية بشكل أفضل، إذ ستتاح السيولة 
الدوليلة علىل أسلاس معاكس لللدورات االقتصادية، وبذللك تقّل احلاجة لدى فلرادى البللدان إىل االحتفاظ 

بمقادير مكلفة من االحتياطيات ختتص هي هبا.
وسلتكون هناك عقبات عملية كبرية ال بد من التغلب عليها يف إجياد هذا النظام، وجيب مناقشلتها 
ومعاجلتهلا مقرتنلة باإلصالحات األخلرى. ولن تكون اإلعادة املسلتدامة لتوازن االقتصلاد العاملي ممكنة دون 

معاجلة اخللل العام يف اهليكل املايل الدويل.


