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امللخص التنفيذي

آفاق التطور يف االقتصاد الكيل عىل املستوى الدويل

 أداء النمو عىل النطاق الدويل دون املستوى خالل عام 2013، 
إالّ أنه من املتوّقع أن يتحّسن خالل 2014 - 2015

حّقق االقتصاد ال��دويل نسبة حم��دودة من النمو وصلت إىل 2.1 يف املائة خالل عام 2013. بينما ظلت 
املالية  ب��اإلج��راءات  املتعلقة  التحّديات  املستمر مع  الصراع  النمو يف حالة من  املتقدمة  االقتصادات  أغلب 
والنقدية املالئمة الواجب اتباعها يف أعقاب األزم��ة املالية، يف نفس الوقت ال��ذي واجهت فيه العديد من 
املاضيني، من رياح  العامني  م��دار  النمو على  الناشئة، وال��ي عانت من معّدالت متباطئة من  االقتصادات 

معاكسة على املستوىني احمللي والدويل خالل عام 2013.
برزت بعض عالمات التحّسن مؤخراً. فأخرياً خرجت منطقة اليورو من فرتة الركود املمتد، مع بدء 
حتّقق النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة ككل؛ واقتصاد الواليات املتحدة استمر يف االنتعاش؛ وبعض 
االقتصادات الناشئة الكبرية، مبا يف ذلك الصني، بدأت فيما يبدو على األقل يف التوّقف عن املزيد من اإلبطاء 
يف معّدالت النمو، وقد تتحّقق معّدالت متسارعة من النمو االقتصادي. ُيتوقع أن يصل النمو يف الناتج 

اإلمجايل الدويل إىل معّدالت 3 و3.3 يف املائة خالل 2014 و2015 على التوايل.

ما زالت آفاق معّدالت التضّخم معتدلة

ما زالت معّدالت التضّخم حمدودة على املستوى الدويل، ويعكس ذلك بصفة جزئية السعة الزائدة، ومعّدالت 
تتزايد  النمو.  املتقدمة  امل��ايل وتواصل إج��راءات تسييل األص��ول لدى االقتصادات  املرتفعة، والتقّشف  البطالة 
مظاهر القلق بشأن االنكماش يف منطقة اليورو، بينما متّكنت اليابان من إهناء حالة االنكماش الي سادت ملدة 
عقد كامل. تتعدى معّدالت التضخم نسبة 10 يف املائة لدى حوايل اثني عشرة دولة فقط من الدول النامية 
واالقتصادات الي متر مبرحلة انتقالية متبعثرة بني خمتلف املناطق اجلغرافية، خاصة يف منطقة جنوب آسيا وأفريقيا.

ً ما زالت معّدالت البطالة املرتفعة تمثّل تحّدياً رئيسيا

ما زالت معّدالت البطالة الدولية كارثية، يف الوقت الذي تتواصل فيه التداعيات الطويلة األمد لألزمة املالية 
وتأثرياهتا على أسواق العمل لدى العديد من الدول واملناطق. ما زالت أكرب منطقة من حيث التحّديات لدى 
الدول املتقدمة النمو يف هذا اإلطار هي منطقة اليورو، حيث وصلت معّدالت البطالة إىل 27 يف املائة يف 
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اليونان وأسبانيا، مع تصاعد معّدالت البطالة لدى الشباب بصورة كبرية لتصل إىل أكثر من 50 يف املائة. لقد 
اخنفض معّدل البطالة لدى الواليات املتحدة، إاّل أنه ما زال ُيعّد مرتفعًا. أما موقف معّدالت البطالة يف الدول 
البطالة اهليكلية يف مشال  الناشئة فهو خمتلط، حيت توجد معّدالت مرتفعة للغاية من  النامية واالقتصادات 
أفريقيا وغرب آسيا، خاصة بني الشباب. وما زالت أسواق العمل يف العديد من الدول النامية تتصف مبعّدالت 

مرتفعة من العمالة غري الرمسية باإلضافة إىل وجود فجوات واضحة يف معّدالت التوظيف بني اجلنسني.
تقوم العديد من الدول جبهود مكّثفة لتحسني أوضاع التوظيف، مثل حتقيق االصطفاف يف السياسات 
االقتصادية الكلية مبا يتواءم مع األوضاع الداخلية، مع اختاذ إجراءات لتحقيق تقّدم يف معّدالت اإلنتاجية 
واالبتكار. إاّل أنه ال بّد من املزيد من االستثمارات العامة يف تنمية املهارات وعمليات االرتقاء حىت ميكن 

دمج تلك اجملموعات الي مّت هتميشها يف السابق.

التجارة الدولية والتمويل من أجل التنمية

 يتوّقع أن تُحّقق التجارة معّدالت معتدلة من النمو مع تراجع 
معّدالت الزيادة يف أسعار السلع األّولية

زاد ضعف معّدالت النمو يف التجارة السلعية يف عام 2013، متأثراً مبعّدالت النمو املنخفضة على املستوى 
الدويل. وأّدت املعّدالت الضعيفة للطلب لدى العديد من الدول املتقدمة النمو، وتباطؤ النمو لدى الدول 
النامية إىل اخنفاض حجم منو الصادرات الدولية من معّدل 3.1 يف املائة خالل عام 2012 إىل معّدل 2.3 
يف املائة فقط خالل عام 2013 — وهو معّدل أقل بكثري من االجتاه العام قبل األزمة املالية.  ويتوّقع أن 
تتحّسن آفاق منو التجار الدولية، مدّعمة بارتفاع طفيف للطلب يف أوروبا، واملزيد من االنتعاش يف الواليات 
املتحدة، وعودة احليوية واالنتعاش للتجارة يف شرق آسيا. ويتوقع أن يصل معّدل النمو يف التجارة الدولية 
إىل 4.6 يف املائة يف عام 2014 و5.1 يف املائة خالل عام 2015. ويبدو أن النمو يف جتارة اخلدمات 
يتم بصورة أسرع من النمو يف التجارة السلعية، ويتوقع أن يستمر النمو على مدى فرتة التوّقعات بعد حتسن 

ملحوظ يف منتصف عام 2013.
ل��ع��ام 2013 يف س��ي��اق ع��ام يتجه حن��و االع��ت��دال.  ال��ت��ج��ارة السلعية  زاد ضعف م��ع��ّدالت النمو يف 
تراجعت تدرجييًا أسعار السلع الغذائية، وذلك نتيجة لتحّسن إنتاج احملاصيل الرئيسية بصورة أكرب مما كان 
متوقعًا. ساهم كل من الطلب الرخو، والعرض الوافر، واملستويات املرتفعة من املخزون، يف تناقص أسعار 
املعادن األساسية. وشهدت أسعار النفط تذبذبات كبرية على مدى العام نتيجة للعديد من العوامل اجلغرافية 

السياسية. ومن املتوقع أن تظل أسعار السلع األّولية مستقرة نسبيًا يف املتوسط عرب أفق التوّقع.

 تجّمدت املفاوضات متعددة األطراف بينما انتعشت 
االتفاقيات التجارية اإلقليمية

مّت التوصل إىل اتفاقات حمدودة يف إطار جولة مفاوضات الدوحة يف ثالثة جماالت هي : الزراعة، والتنمية، 
وتسهيل التجارة. واآلثار االقتصادية لتلك التغيريات غري واضحة حىت اآلن وال ُيتوّقع أن تؤثر على التجارة 
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بطبيعة  يتعلق  فيما  ال��دويل أكثر تشرذمًا وأكثر غموضًا  التجاري  النظام  لقد أصبح  التوّقعات.  ف��رتة  خ��الل 
القرارات احملددة املتوّقعة.

استمرت عملية انتعاش اتفاقيات التجارة اإلقليمية يف ظل وجود 379 منها يف حّيز التنفيذ الفعلى. 
يوجد حاليًا مفاوضات جارية حول اتفاقيتني كبريتني للتجارة اإلقليمية — االتفاقية عرب األطلسية للتجارة 
واملشاركة يف االستثمار، بني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، واتفاقية عرب اهلادئ )احمليط اهلادئ( للمشاركة، 
والي تضّم 12 دولة مبا يف ذلك الواليات املتحدة واليابان. ستغطي تلك االتفاقيات أغلب التجارة الدولية، 
وُتعّد من وجهة نظر البعض شديدة الطموح، ومتّثل منوذجًا بدياًل جلولة الدوحة. هناك أيضًا بعض القلق من 
اآلثار احملتملة على الدول النامية الي ال ُتعّد جزًءا من اتفاقيات التجارة اإلقليمية، مثل التهميش، أو آثارها 
على قدرة تلك ال��دول على املنافسة. وهناك خطوات مت اختاذها الستكشاف املزيد من التكامل اإلقليمي 
بني دول اجلنوب، مبا يف ذك جهود االحتاد األفريقي لإلسراع برتتيبات البدء يف منطقة التجارة احلرة اخلاصة 

بالقارة حبلول عام 2017.

 زيادة التقلبات وارتفاع عائد املخاطرة عىل تدّفقات 
رأس املال إىل االقتصادات الناشئة

حدث اخنفاض ملموس يف تدفقات رأس امل��ال إىل العديد من ال��دول النامية واالقتصادات الي متر مبرحلة 
انتقالية خالل عام 2013، بالتوازي مع ارتفاع كبري يف تقلبات األسواق املالية لدى االقتصادات الناشئة، 
اتسمت حبركة بيع يف أسواق األسهم واخنفاض حاد يف أسعار صرف العمالت احمللية. تسّبب يف ذلك جزئيًا 
إعالن بنك االحتياطي املركزي الفيدرايل األمريكي عن احتمال بدء تناقص عملية الشراء الشهرية لألصول 
طويلة األمد خالل النصف الثاين من العام. كما لعبت توّقعات تضاؤل النمو لدى االقتصادات الناشئة دوراً 

يف التسّبب يف تراجع تدفقات رأس املال.

 التمويل الطويل األمد يعّد أساسياً يف عملية دفع 
التنمية املستدامة

ألقت املناقشات الدائرة حول خطة التنمية ملا بعد عام 2015 الضوء على االحتياجات الضخمة لتمويل 
األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية املستدامة. وسيكون التمويل الطويل األمد ضروريًا لتعبئة املوارد 
الالزمة يف إط��ار التحّول حنو االقتصاد األخضر ويف دفع التنمية املستدامة. إاّل أن النظام امل��ايل ال��دويل قد 
فشل حىت اآلن يف توفري موارد كافية لتلبية االحتياجات الطويلة األمد للتنمية املستدامة. وقد كانت هناك 
واخلدمات  والتعليم،  والصحة،  األساسية،  البنية  الضرورية:  اجمل��االت  من  العديد  يف  غري كافية  استثمارات 
والتكنولوجيا  للجميع؛  املالية  واخل��دم��ات  واملتوسطة،  الصغرية  واملشروعات  العامل؛  فقراء  أج��ل  من  الصحية 

اخلضراء الالزمة للتعامل مع تغريرُّ املناخ لدى الدول املتقدمة النمو والدول النامية.
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مخاطر وعدم يقني

 الخروج غري املنظم من إجراءات التيسري الكّمي 
يمثّل مخاطر كبرية لالقتصاد الدويل

ترتبط حالة عدم اليقني الكبرية واملخاطر املتعلقة بنمو االقتصاد الدويل واالستقرار املايل الدويل خالل األعوام 
القادمة ارتباطًا وثيقًا بالسياسات املالية غري التقليدية، مثل سياسات التيسري الكّمي، الي تبّنتها الدول املتقدمة 
النمو الرئيسية. ستظهر املخاطر وحالة عدم اليقني إىل حيز الوجود بصفة خاصة عندما تبدأ املصارف املركزية 
لتلك الدول املتقدمة النمو يف تغيري توجهاهتا احلالية بشأن تلك السياسات. فقد تؤدي عملية اخلروج غري 
املنظم من سياسات التيسري الكّمي إىل سلسلة من األحداث املربكة، مثل: ارتفاع حاّد يف معّدالت الفائدة 
طويلة األمد، ليس فقط لدى الدول املتقدمة النمو، ولكن أيضًا لدى الدول النامية؛ وعملية بيع واسعة يف 
األس��واق الدولية لألسهم؛ واخنفاض حاّد يف التدفقات املالية لالقتصادات الناشئة؛ وارتفاع حاّد يف عوائد 
املخاطرة للتمويل اخلارجي لدى االقتصادات الناشئة. وقد تؤّدي صدمات اجلولة األوىل تلك يف األسواق 
املالية الدولية إىل عملية انتقال سريعة إىل قطاعات االقتصاد احلقيقي لدى الدول النامية واملتقدمة النمو على 

حّد سواء.
شهدت العديد من الدول النامية، مبا يف ذلك االحتاد الروسي، واهلند، والصني، والربازيل تناقصًا سريعًا 
يف معّدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل خالل العامني املاضيني، وذلك بسبب خليط من حتّديات الظروف 
السابق  األس��اس  لتصور خط  وفقًا  االقتصادات،  تلك  ل��دى  للنمو  ُيتوّقع  الداخلية.  العوائق  وم��ن  اخلارجية 
طرحه، أن يقوى يف بعض األحوال مثل يف حالة االحتاد الروسي، واهلند، والربازيل، وأن ينعكس ذلك على 
اآلخرين باالستقرار، مثل الصني. إاّل أن املخاطر ستظل قائمة فيما يتعلق باملزيد من اإلبطاء يف النمو لدى 

تلك االقتصادات.
إن املخاطر املتعلقة مبنظومة االقتصاد قد قّلت بصورة حاّدة يف منطقة اليورو إاّل أن اهلشاشة ما زالت 
قائمة يف القطاع املايل واالقتصاد احلقيقي. كما أن حالة عدم اليقني املتصلة بالتشاحن السياسي يف الواليات 
املتحدة بشأن مسائل امليزانية وسقف املديونية ما زالت تلوح باألفق. كما أنه، فيما وراء املخاطر االقتصادية، 
ت��ؤّدي تلك املخاطر باإلضافة إىل عوامل  التوترات املتعلقة باجلغرافيا السياسية عن السيطرة. وقد  قد خترج 
أخ��رى للمخاطرة، تتبلور بال مقّدمات، إىل إخ��راج االقتصاد ال��دويل عن مسار التوّقعات املدرجة يف إطار 

تصّور خط األساس.

تحّديات سياسية

جيب أن يعمل صانعو السياسات لدى الدول املتقدمة النمو الرئيسية على تسخري عملية سلسة للتغيريات يف 
سياسات التيسري الكّمي على مدى األعوام القليلة القادمة. جيب على املصارف املركزية أن تتبىن اسرتاتيجية 
واضحة للتواصل تصوغ توقيت وأهداف اخلطوات السياسية التنفيذية. إن التفكيك املبكر لتلك السياسات 
من شأنه أن حيمل خماطر خنق عملية االنتعاش االقتصادي، كما أن التأخري يف تلك السياسات من شأنه 
أن حيمل خماطر خلق فقاعات مالية. هناك حاجة ماّسة جلهود يف جماالت حتسني اإلشراف، وعملية تنظيم، 

ومراقبة األسواق املالية من أجل حتديد وختفيف املخاطر املالية والتقلبات.
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يتمثل التحّدي أمام الدول النامية واالقتصادات الناشئة يف محاية أنفسهم من تداعيات وآثار تفكيك 
سياسات التيسري الكّمي. جيب على تلك الدول أن تتبّن فضاء للسياسة املالية وأن تتعامل مع االختالالت 
ع��دم االتساق يف متويل  تزايد حالة  الرقابة واإلش���راف ملنع  ُنُظم  القائمة. وجي��ب تدعيم  الداخلية واخلارجية 
العمالت األجنبية وأثرها على حسابات املوازنة للمصارف. كما جيب إحكام رقابة املصارف املركزية، خاصة 

فيما يتعلق باألنشطة املصرفية الي تتم يف الظل.
قامت العديد من الدول النامية والدول املتقدمة النمو بإصالحات مؤسسية باإلضافة إىل سياسات 
امل��ايل،  ال��دخ��ل، والقطاع  ُنُظم الضمان االجتماعي، وت��وزي��ع  الكلي، مبا يف ذل��ك إص��الح��ات يف  االقتصاد 
التوازن  إلع��ادة  ض��روري��ة  اإلص��الح��ات  تلك  ُتعّد  الصحية.  والرعاية  والتعليم،  والنقل،  والطاقة،  والضرائب، 
للهيكل االقتصادي، وإلزالة عوائق جانب العرض، ولتعبئة املوارد من أجل االستثمارات الطويلة األمد، ومن 

أجل حتسني إدارة االقتصاد الكلي والرقابة املالية.

 يجب أن ترّكز السياسات العملية املتوافق عليها 
عىل تحقيق انتعاش قوي

تستلزم التحّديات املعتددة واملعّقدة يف االقتصاد الدويل تدعيم عملية تنسيق السياسات على املستوى الدويل. 
وجيب أن يكون الرتكيز األساسي لعملية متاسك وتنسيق السياسات على املستوى الدويل ُمنصبًا على حتقيق 
إنعاش قوي — بصفة خاصة إنعاش عملية خلق الوظائف — كما جيب الرتكيز على عملية احلّد من اآلثار 

املرتتبة على عملية اخلروج من سياسات التيسري الكّمي.
وتوجد حاجة ماّسة لتحقيق التماسك والتنسيق يف السياسات الدولية من أجل دفع جهود إصالح 
النظام املايل الدويل على عدة جبهات. فعملية إصالح الرقابة املالية بطيئة، إذ تواجه مبقاومة من قبل قوى 
صناعة املال. ومت حتقيق بعض التقدم يف إصالح معايري السالمة املالية على املستوى الدويل للقطاع املصريف. 
وتبقى هناك حاجة ملزيد من اجلهود الفّعالة لتناول موضوعات التهرب الضريب�ي على املستوى الدويل، خاصة 

يف إطار املالذات الضريبية اآلمنة.

 يجب أن تضمن سياسات التعاون الدويل توفري موارد كافية 
ً ألقـل الدول نموا

جيب أن تضمن سياسات التعاون الدويل توفري موارد كافية للدول النامية، خاصة أقل الدول منواً والدول الي 
تتصف بوجود فضاء مايل حمدود وتواجه احتىاجات متويلية كبرية من أجل حتقيق التنمية املستدامة وخفض 
الرمسية  التنمية  التناقص يف مساعدات  ت��ؤّدي إىل عكس عملية  إج���راءات  تبّن  الفقر. كما جيب  معّدالت 
على مدى العامني املاضيني. جيب أن يضاعف املاحنني من جهودهم مع اقرتاب التاريخ املستهدف لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل الوفاء بااللتزامات القائمة يف هذا السياق. وهناك حاجة ماّسة لتلك املوارد 
حىت تتمّكن الدول النامية من اإلسراع يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحىت تبن مجيع الدول قاعدة قوية 

للتنمية املستدامة ملا بعد 2015.




