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  موجز الرئيس    

  تنسيق حتفيز النمو العاملي: لترابطا    
استعرض اجمللس، يف إطار هذا البند، حالة االقتصاد العاملي اهلشة والتحـديات              - ١
اليوم وذُكر أن ترابط عامل     . لتنسيق التحفيز ملستمرة اليت تعترض حتقيق هنج أكثر فعالية        ا

وهنـاك  . املعومل يتجلى ليس فقط يف بدء األزمة وانتشارها بل أيضاً يف جتربة االنتعاش            
واآلثار اإلنسانية .  أشد وطأةبطءلتباطؤ يف االقتصاد العاملي الذي يواجه احتماالت جدية 

 وتشري جتربة البلدان الناميـة      الشدة،بالغة  آثار  تزايد البطالة واستمرار األزمة     ن  النامجة ع 
ـ بل  " عقد ضائع "اليت عانت من األزمات يف العقود األخرية إىل خطر وجود            األحرى ب

 أن اجلهود اجلارية لتحفيز االقتـصاد يف معظـم          قلقومن األمور املثرية لل   ". جيل ضائع "
كما تؤدي سياسات التقشف    . ُتحدث نتائج عكسية  بل  عالة  االقتصادات املتقدمة غري ف   

وقد ظلت . غري املالئمة وتأثري التفاوت املتزايد يف الدخول إىل زيادة تعطيل الطلب احملتمل
 لكنها ال تستطيع االستمرار يف حتمـل        ٢٠٠٦االقتصادات النامية حمرك النمو منذ عام       

  .عبء االنتعاش العاملي
ورو تثري القلق بشكل خاص بسبب وزهنا يف االقتصاد العاملي          وذُكر أن منطقة الي     - ٢

وأمهيتها املستمرة كسوق لعدد كبري من االقتصادات النامية، على الرغم مـن اجلهـود              
  .املبذولة لزيادة االعتماد على األسواق احمللية واإلقليمية

لنحو على ا وفيما يتعلق بآثار السياسات، ركّز النقاش على ست قضايا رئيسية             - ٣
  :التايل

ارتفاع نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل لعدد كـبري مـن             إن    )أ(  
اجلهود املبذولة لتوحيد الـديون عـن       كما أن   . البلدان هو نتيجة لألزمة وليس سبباً هلا      

حبدوث مزيد من عدم االستقرار واهلبـوط  جهود غري رشيدة وهتدد  طريق التقشف املايل    
ن املشكلة الرئيسية يف االقتصاد العاملي يف وجود عجـز يف الطلـب؛             وتكم. االقتصادي

  ويؤدي التقييد املايل وإصالحات سوق العمل إىل تفاقم هذا العجز؛
إن ارتفاع مستويات التفاوت يف الدخول يقّوض اجلهود املبذولة لزيادة            )ب(  
ة، وخباصة  وهناك ضرورة التباع سياسات إلعادة توزيع الدخل وسياسات داعم        . الطلب

كما أن حتسني توزيع الدخل سيساعد يف تنمية االقتـصادات         . املتقدمةالفائض  يف بلدان   
باملقارنة مع  اليت زادت اعتمادها على األسواق احمللية واإلقليمية        واليت متر مبرحلة انتقالية     

األعوام السابقة، ألن من شأنه توسيع تلك األسواق واملساعدة يف دعم النمو املتواصـل              
  والشامل؛
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وتوضح املشاكل اليت عانت منها منطقة اليورو أن اليورو ال ميكـن أن               )ج(  
وميكن معاجلة األزمة يف بلـدان      . يف آن واحد  العملة الوطنية   يقوم بدور العملة الدولية و    

ل لرفع اإلنتاجيـة يف تلـك     اتشمل خطة على غرار خطة مارش     بتدابري متنوعة   اف  األطر
البلدان، وإعادة توازن االقتصاد األملاين، واإلعفاء من الديون، وإعادة هيكلة القطاع املايل 

وعدم . بإنشاء مصارف أوروبية بدالً من املصارف الوطنية، وإعادة توزيع الدخل والثروة
  قد يؤدي إىل اهنيار اليورو؛اتباع هذه السياسات 

 وينبغي إصالح قواعد التجارة الدولية بغية اتباع املبـادئ التوجيهيـة             )د(  
واالجتاه الـذي جيـري     . للتجارة العادلة، وبناء القدرات، والقواعد املتوازنة واحلوكمة      

فيد تشجيع التحرير الشرس للتجارة استناداً إىل حجج سالسل القيمة العاملية ال ي           اه  مبقتض
وهناك حاجة إىل بدء إصالح للنظام املايل الدويل        . البلدان النامية وينبغي إعادة النظر فيه     

  جلعله أكثر دميقراطية وأقل عرضة لتقلبات أسعار الصرف؛و
ومثة حاجة إىل إجراء حتليل للمشاكل االقتصادية العاملية يكون أكثـر             )ه(  

يزاً على األسواق، ووضع تـصور جلهـود        تركيزاً على التأثري اإلنساين وأقل ضيقاً وترك      
فالنماذج التقليدية اليت تركز بصورة ضيقة على األرباح ال تـدرج           . التحفيز وتشجيعها 

اجلانب اإلنساين وقد حان الوقت ملراعاة بعد حقوق اإلنسان يف أسواق العمل واإلنتاج             
  والتجارة؛
. ا بداية األزمـة   وانتهى زخم اإلرادة السياسية والتنسيق اللذين شهدهتم        )و(  

وميكن أن تكون األمم ". مجيعها يف قارب واحد"وينبغي أن تدرك البلدان مرة أخرى أهنا 
توفريها صوتاً جامعاً تستطيع كل البلدان، نظراً ل التعايف،املتحدة مركز تنسيق هاماً جلهود 

  .مبا فيها البلدان الصغرية، املشاركة فيه
ت يف أثناء املناقشة نقطة تتعلق بكيفية التوفيـق         ومشلت النقاط األخرى اليت أُثري      - ٤

بني اجلهود الرامية إىل زيادة الطلب من ناحية واإلنتاج األخضر واالستهالك األخضر من             
من أجل التكامل   واصلة جهودها   مبناحية أخرى، وكيفية استمرار استفادة البلدان النامية        
  .الية اليت تعاين منها منطقة اليورواملايل والنقدي اإلقليمي، على الرغم من املشاكل احل

        


