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 داعمةحكومية سياسات حاجة إلى مازال هناك أن التقشف لم يؤّد إلى النمو؛ و  يشير إلى تقرير األونكتاد
 

السابقة: البلدان النامية معرضة للخطر ألن التخفيضات المالية وإصالحات  األونكتادتحذيرات النتائج تدعم 
 قتااد االسوق العمل في البلدان المتقدمة تعوق االنتعاش 

 
أن التقشفف املفاو وطفاط األجفو  فاألونكتاد  اقتصاديوما تنبأ ك (1)1121تقرير التجارة والتنمية يؤكد  - 1121أيلول/سبتمرب  21جنيف، 

دون حتقيففا النتففائت املتوقمففة املتمخلففة يف زفففا الملففز املففاو وزلففا فففر  الممففل و ففدد الخقففة يف بففيزيففدان مففن طففمف النمففو يف البلففدان املتقدمففة 
 األسواق املالية.

 
الذي يركز أساساً على عدم املساواة يف و "، سياسات النمو الشامل والمتوازن"عنوان  حتت "1121 والتنميةالتجارة   تقرير"وقد صد  اليوم 

ل، ويشري إىل أن تقليص الفلوات املتسمة يف الخروة والدزل لن تكون له منافع اجتماعية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إىل منو اقتصادي و الدز
 (.UNCTAD/PRESS/PR/2012/31أكرب. )انظر 
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أن المديفد مفن البلفدان الناميفة تففدعب الطلفب والنمفو االيف  بسياسفات اقتصفادية ملواجهفة التقلبفات الدو يففة.  1121ويبف  تقريفر التلفا ة والتنميفة 
تدهو  املستمر للتأثر لليف نفس الوقت الذي تتمرض فيه تلك الدول  اقتصادي أنه ليس بوسع تلك البلدان  نب حدوث بطء التقرير يؤكد لكن

 يف االقتصادات املتقدمة.
 

ختفيضات وقد وجه األونكتاد طيلة المام  املاطي  حتذيرات من تمّلل عدد من البلدان املتقدمة يف االنتقال من تدابري التحفيز االقتصادي إىل 
على السلع واخلدمات، بسبب عدم وجود إنفاق حكومي كاف لبث قد  من  طمف الطلبً و ، تواصل  كود امليزانيات احلكومية. ونتيلة لذلك

تشفامم بشفأن النشاط يف األسواق االية. وبداًل من زيادة ثقة قطاع األعمال التلا ية واألسواق املالية، دفع هذا النهت المديد من الشفركات إىل ال
 إنتاج جديد أو توظيف عمال جدد.المزوف عن االستخما  يف  إىل املستقبل و

 
 االتجاهات العامة

 
 إىل تدابري ينبه التقرير، يف استمراطه لال اهات السائدة يف االقتصاد الماملي، إىل بطء النمو الذي تشهده مجيع مناطا المامل، والذي يرجع جزئياً 

و مفن توقمفات البلفدان الناميفة يف افال التصفدير. ويشفري التقريفر إىل أن التقشف اليت تموق الطلب يف أسواق البلدان املتقدمة الرئيسية، وحتد بالتا
دعب الطلفب االفي، ولكفن هفذه السياسفات لفن تكففي مفا مل يتحسفن لفمضفادة للتقلبفات الدو يفة نففذ سياسفات ت تواصفل عدداً مفن البلفدان الناميفة

 النمو يف االقتصادات املتقدمة الكربى.
 

. ويتوقفع األونكتفاد 1122يف املائفة يف عفام  1.2إىل  1121يف املائفة يف عفام  1.2 دة يف التقريفر أن النمفو المفاملي تراجفع مفن وتبف  األ قفام الفوا
 يف املائة. 1.2إىل أقل من  - 1121استمرا  االخنفاض يف عام 

 
ويرجع ذلك إىل  فدد الركفود يف االحتفاد األو و   -المام يف املائة هذا  2ويتنبأ التقرير حبدوث تدهو  يف البلدان املتقدمة حيث لن يتلاوز النمو 

 يف املائة يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان. 1حبواو  طميف يقد  ومنو
 

يف املائفة  2بنسفبة  - 1121ويحتوقع أن يكون التوسع االقتصادي يف اقتصادات البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقاليفة أقفوى زفالل عفام 
ولكنففه سففيقل عمففا حتقففا يف السففنوات السففابقة. وقففد أصففب  المففامل النففامي،  -الخانيففة اجملموعففة يف املائففة يف البلففدان  1األوىل و اجملموعففة يف البلففدان

طلباً حملياً أكخر  كذلك أصب  لديه  ، وبفضل التقدم اارز يف عدد من االقتصادات الكربى، أقل اعتماداً من ذي قبل على االقتصادات املتقدمة
قفد  1121و 1112يف املائة من منو الناتت الماملي الفذي هفهدته الففرتة املمتفدة بف  عفامي  21قد ة على التكيف. ويشري التقرير إىل أن حواو 

مففن ذلففك، كانففت البلففدان املتقدمففة، يف الخمانينففات يف املائففة فقففط يف البلففدان املتقدمففة. وعلففى المكففس  11حتقففا يف البلففدان الناميففة، مقابففل نسففبة 
 .1112و 1111يف املائة ب  عامي  21يف املائة من النمو الماملي، وهي نسبة اخنفضت إىل ما يزيد قليالً عن  22والتسمينات، تستأثر بنسبة 

 
ومفن املفرج  أن يظفل الوطفع علفى حالفه مفع ن النامية عرطة لضمف الطلب على صفاد ااا مفن االقتصفادات املتقدمفة، ، ال تزال البلداوفقاً للتقرير

يف  كود أحلفام الصفاد ات املوجهفة إىل أسفواق البلفدان املتقدمفة، تواصل برامت التقشف، وخباصة مع هدة تأثريها يف أو وبا. ويتللى هذا اال اه 
. وعفالوة علفى ذلفك، يؤكفد التقريفر أن عفدم االسفتقرا  املفاو الفذي 1122ا اه أسما  السلع األساسية حنفو اببفوط منفذ الربفع الخفاع مفن عفام ويف 

 .تشهده البلدان املتقدمة يؤثر يف التدفقات املالية حنو اقتصادات األسواق الناهئة ويزيد من التقلبات املالزمة ألسما  السلع األساسية
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أن  حففذ  األونكتففادحيففث  -تشخيصففاً سففليماً   تشففخيصمل املشففاكلان ، مشففرياً إىل 1121د حففذ  األونكتففاد مففن بففرامت التقشففف منففذ عففام وقفف
إىل أن "هنفا   1121تقريرر التجرارة والتنميرة التحدي الذي يواجه االنتماش ليس هو تصاعد الفدين احلكفومي، بفل نقفص الطلفب االفي. ونبفه 

  كبرياً ألن يؤدي سحب احلفز املاو قبل استمادة قوة االستهال  واالستخما  االي  إىل تمرض االنتماش االقتصادي للخطر".احتماالً 
 

ة يف ويفيد تقرير هذا المام بأن تلك املخاوف قد تأكدت، وأن املشكلة الرئيسية اليت تموق االنتمفاش مفن الركفود المفاملي هفي الضفاوط االنكماهفي
املتقدمة. وتشمل هذه الضاوط تمديالت كشوف امليزانية يف القطاع اخلا ، وا تفاع ممدالت البطالة، األمر الذي خيفا إيرادات األسر  البلدان

 -ويمفوق اسفتهالكها، وانففدفاع احلكومفات قبفل األوان حنففو تقلفيص ديوكففا. وال تمكفس تلفك السياسففات سفوء تشفخيص ألسففبا  األزمفة فحسففب 
بل تستخف أيضاً باآلثا  السلبية املرتتبة يف االقتصاد الكلي على السياسات اليت تقيد  -و كان نتيلة لألزمة وليس سبباً فيها فا تفاع الملز املا

الطلففب يف زضففب الركففود. فمففع تمخففر النمففو، كانففت اإليففرادات الضففريبية وإجففراءات تصففحي  الوطففع املففاو دون مسففتوى التوقمففات يف عففدة بلففدان، 
الخقفة إىل املسفتخمرين. ويفذهب التقريفر إىل طفرو ة التصفدي لتصفاعد الفدين احلكفومي، ولكفن ذلفك سفيتحقا يف األمفد الطويفل وعلزت عن إعادة 

مفو، باستمادة النمو واإليرادات املالية. وباإلطافة إىل ذلك، ملفا كانفت سياسفات طفاط األجفو  يف البلفدان املتقدمفة تزيفد مفن طفمف ديناميفات الن
أن زففا تكفاليف  1121تقريرر التجرارة والتنميرة الت البطالفة بفداًل مفن حتفيفز االسفتخما  وزلفا ففر  الممفل. ويؤكفد فهي تنحو إىل  فع ممد

ا، وسفيأ  الممل يف كخري من البلدان اليت تربط بينها عالقات  ا ية متينة، يف آن واحد، لن يؤدي إىل حتسن كبري يف القد ة التنافسية يف أي منهف
 يقيد الطلب االي يف كل مكان.بنتائت عكسية، ألنه س

 
بدياًل لسياسات االقتصاد الكلي الداعمة. غري أكا ميكن أن تسفهب يف االنتمفاش ويشدد التقرير على أن اإلصالحات ابيكلية ال ميكن أن تكون 

لع بفه الدولفة، علفى حنفو مفا تشفهده عفدة بلفدان عندما تنشئ هبكات األمان االجتماعي أو تمززها، وتوسع الدو  االقتصادي الداعب الفذي تضفط
اال اه حنو  نامية. ووفقاً للتقرير، ينباي أن تماجل اإلصالحات أيضاً األسبا  اجلذ ية لألزمة بإصالح النظب املالية الوطنية والدولية، وعكس مسا 

رير، مع ذلك، إىل أن اإلصالحات املقرتحة حالياً يف عدد من زيادة التفاوت يف الدزل الذي تماع منه ممظب البلدان منذ الخمانينات. ويشري التق
ع فلوات البلدان املتقدمة )مبا يف ذلك السياسات املتملقة مبرونة الممل( تنحو إىل زيادة زفا األجو  احلقيقية، واحلد من الطلب االي، وتوسي

 الدزل.
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