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 تقرير لألونكتاد يقول إن العودة إلى استراتيجيات النمو المنتھجة قبل األزمة ليست ممكنة وال مستحسنة

 
  ت الھيكلية في االقتصاد العالمي يقتضي إحداث تغيّرات سياساتية بعيدة المدىالتكيّف مع التحوال

 
يؤكد تقرير جديد صادر عن األونكتاد أنه بعد مرور مخس سنوات على انــدالع األزمــة املاليــة العامليــة، ال يــزال االقتصــاد العــاملي يف  - 2013أيلول/سبتمرب  12جنيف، 

  .فككت حالة
 

 االقتصــاد العــاملي، يلــزم إدخــال إىل أنــه مــن أجــل التكّيــف مــع مــا يبــدو اآلن أنــه أزمــة هيكليــة يف)1(2013تقريــر التجــارة والتنميــة لعــام  ويــذهب
"التكيــف مــع ديناميــات تغيريات أساسية على السياسة االقتصــادية الســائدة. وتــرى دراســة األونكتــاد الــيت صــدرت حتــت العنــوان الفرعــي 

ــرة" ية لألزمــة، ملعاجلــة األســباب األساســ حســما   اكثــر أنــه جيــب علــى البلــدان املتقدمــة أن تتخــذ إجــراءات  االقتصــاد العــالمي المتغّي
يف مســتويات الــدخل، وتقلّــص الــدور االقتصــادي للدولــة، وهيمنــة الــدور الــذي يؤديــه قطــاع مــايل   التفــاوتوخباصــة مــا يتعلــق منهــا بتزايــد 

ســـيئ التنظـــيم، ووجـــود نظـــام دويل ُمعـــّرض لالخـــتالالت العامليـــة. أمـــا االقتصـــادات الناميـــة واالنتقاليـــة الـــيت تعتمـــد اعتمـــاداً مفرطـــاً علـــى 
ا اإلمنائيــة وأن تعتمــد اعتمــاداً أكــرب علــى الطلــب احمللــي واإلقليمــيال  صادرات من أجل حتقيق النمو فينبغــي أن تُعيــد النظــر يف اســرتاتيجيا

  ).UNCTAD/PRESS/PR/2013/37(انظر 
  

يف املائــة يف عــام  4.1جــع مــن ويستعرض التقرير اجتاهات االقتصاد العاملي فيالحظ أن معدل منو الناتج العاملي الذي كــان قــد تباطــأ فرتا
لــن ينــتعش بــل قــد ُيســّجل مزيــداً مــن التــدهور ليبلــغ  2012يف املائــة يف عــام  2.2 مث إىل 2011يف املائــة يف عــام  2.8إىل  2010
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هــا احمللــي . وستظل البلدان املتقدمة متخّلفة عن مواكبة املتوسط العاملي، حيث ستبلغ نسبة الزيادة يف ناجت2013يف املائة يف عام  2.1
يف املائة فقط، وهو ما يعكس وضعاً جيمع بني استقرار معدل النمو يف اليابان، وتراجعه بــوترية معتدلــة يف الواليــات املتحــدة،  1اإلمجايل 

  وحدوث مزيد من االنكماش يف منطقة اليورو.
  

نقديــة توّســعية ولكــن مقرتنــة بتــدابري تقّشــف مــايل،  وقد اعتمدت التــدابري احملّفــزة يف االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية علــى انتهــاج سياســات
تُفلــح هــذه السياســات يف تعزيــز تــوفري االئتمانــات وتقويــة الطلــب الكلــي والنمــو. وقــد  إىل جانــب اســتمرار ضــعف الطلــب اخلــاص. ومل

 العــامل املتقــدم عــن طريــق انتهــاج استطاعت عدة اقتصادات نامية وانتقالية التخفيف من حدة التأثري السليب لألزمــة املاليــة واالقتصــادية يف
لتقلبات الدورية. إال أنه مع تالشي آثــار هــذه االســتجابات وعــدم ظهــور ســوى القليــل مــن العالمــات ل  مضادة سياسات اقتصادية كلية 

هــو أمــر حــدوث حــاالت التبــاطؤ يف النمــو  الــيت تــدل علــى حتّســن يف البيئــة االقتصــادية اخلارجيــة، وجــدت هــذه االقتصــادات أن تفــادي
متزايــد الصــعوبة، وحيــذر تقريــر التجــارة والتنميــة مــن أن العــودة إىل اســرتاتيجيات النمــو الــيت كانــت منتهجــة قبــل انــدالع األزمــة ال تشــّكل 

  حًال هي األخرى، ذلك ألن تلك االسرتاتيجيات قد بُنيت على أساس أمناط طلب ومتويل غري مستدامني.
  

، مبــا 2008البلــدان املتقدمــة يــرزح حتــت وطــأة آثــار األزمــة املاليــة واالقتصــادية الــيت بــدأت يف عــام  وال يزال النشاط االقتصادي يف معظم
وضــاع املاليــة. غــري أن اســتمرار ضــعف النمــو يف عــدة األيف ذلك عدم كفاية فرص العمل، وتقلــص األجــور، وعــدم اكتمــال عمليــة ضــبط 

املديونيــة،   نسبةتنتهجها حالياً. ويف االحتاد األورويب، مل تكتمل بعد عملية تقليص بلدان يرجع أيضاً إىل السياسة االقتصادية الكلية اليت 
وهــي قــروض  -كمــا أن السياســات النقديــة التوســعية قــد أخفقــت يف تشــجيع املصــارف علــى تقــدمي قــروض جديــدة إىل القطــاع اخلــاص 

ايل إىل جعــل العــودة الســريعة إىل مســار منــو أعلــى أمــراً ضــرورية إلعــادة تنشــيط الطلــب. ويف هــذا الســياق، يــؤدي تزايــد نزعــة التقشــف املــ
مســتبعداً إىل حــد بعيــد. ويف الواليــات املتحــدة، بــدأ الطلــب احمللــي اخلــاص ينــتعش، وهــو مــا يُعــزى إىل مجلــة أســباب منهــا تــدعيم أوضــاع 

قــاوم اجتــاه التقشــف احلــايل عــن طريــق تــوفري قطاعها املصريف، ولكن ختفيضــات اإلنفــاق العــام أخــذت تــؤثر تــأثرياً انكماشــياً. أمــا اليابــان فتُ 
دف إنعاش النمو االقتصادي وكبح االجتاهات االنكماشية.   حمّفزات مالية قوية إىل جانب التوّسع النقدي 

  
أعلــى  - 2012ويتوقــع تقريــر التجــارة والتنميــة أن حتقــق االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة منــواً مبعــدالت مماثلــة لتلــك الــيت ُســجلت يف عــام 

ث ومــن مث ســتظل هــذه االقتصــادات متثــل القــوى الرئيســية احملرّكــة للنمــو االقتصــادي حيــ - يف املائــة، علــى التــوايل 2.5و 4.5بقليــل مــن 
. ويف العديد من هذه االقتصادات، نشأ النمو عــن الطلــب احمللــي أكثــر ممــا 2013يُتوقع أن ُتسهم بقرابة ثلثي منو الناتج العاملي يف عام 

  نشأ عن الصادرات، مع استمرار ضعف الطلب اخلارجي من االقتصادات املتقدمة.
  

واألشـــهر األوىل مـــن عـــام  2012يف املائـــة يف عـــام  2بأقـــل مـــن  يتوقـــف، حيـــث مل يـــزد حجمهـــا إال أن ويكـــاد توســـع التجـــارة العامليـــة
معظمه عــن ركــود النشــاط االقتصــادي يف البلــدان املتقدمــة، ولكــن وتــرية التجــارة قــد  . وهذا التباطؤ يف التجارة الدولية قد جنم يف2013
يــار التجــارة تراجعــت إىل تغيــري أمنــاط  2009-2008 الفــرتة العامليــة يف إىل حــد كبــري أيضــاً يف االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة. وأدى ا

التجــارة يف البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى الســواء. وظلــت أحجــام واردات وصــادرات املنــاطق املتقدمــة دون املســتويات الــيت بلغتهــا قبــل 
ذي بلغتـــه يف آب/أغســـطس انـــدالع األزمـــة، وذلـــك باســـتثناء الواليـــات املتحـــدة حيـــث جتـــاوزت الصـــادرات مســـتوى الـــذروة الســـابق الـــ

. وشهدت جمموعة االقتصادات السوقية الناشئة تباطؤاً كبرياً يف وترية منو التجارة، وتدل البيانــات املتاحــة عــن النصــف األول مــن 2008
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اليت   هلشاشةاعلى أن هذا التباطؤ يُرّجح أن يستمر. ويسّلط هذا االجتاه العام حنو تراجع التجارة الدولية الضوء على أوجه  2013عام 
  ال تزال البلدان النامية تواجهها يف وقت يشهد منواً واهناً يف البلدان املتقدمة. 

  
وبــالنظر إىل أن معــدل النمــو االقتصــادي الــذي ســجلته البلــدان الناميــة كــان أســرع منــه يف البلــدان املتقدمــة، فقــد شــهدت البلــدان الناميــة 

يف  36إىل  2000يف املائــة يف عــام  22فحصــتها يف النــاتج العــاملي زادت مــن  -العــاملي زيــادة كبــرية يف نســبة مســامهتها يف االقتصــاد 
يف املائــة علــى مــدى الفــرتة نفســها.  45يف املائــة إىل  32، بينمــا زادت نســبة مشــاركتها يف الصــادرات العامليــة مــن 2012املائــة يف عــام 

  وب واجلنوب.وقد جنم قدر كبري من هذه الزيادة عن توّسع التجارة بني اجلن
  

غري أنــه مل يطــرأ ســوى القليــل مــن التغــّري علــى الســمتني الرئيســيتني مــن مســات التجــارة بــني اجلنــوب واجلنــوب، أي ترّكزهــا الضــيق يف آســيا، 
ي للســلع املتصل باملشاركة القوية هلذه البلــدان يف سالســل اإلنتــاج الدوليــة حيــث تشــّكل البلــدان املتقدمــة أســواقها النهائيــة، والــدور الرئيســ

األساســية يف توّســع التجــارة بــني اجلنــوب واجلنــوب علــى مــدى العقــدين املاضــيني. وهــذا يــدل علــى أن التجــارة بــني اجلنــوب واجلنــوب مل 
اً تصــبح حمرّكــًاَ◌ مســتقًال ذاتيــاً للنمــو يف البلــدان الناميــة. ومــع ذلــك، إذا اســتطاعت البلــدان الناميــة أن تتحــّول حنــو اســرتاتيجية تعطــي دور 

ــا مــن املنتجــات املصــّنعة ألغــراض اســتخدامها النهــائي يف أســواقها بــار  زاً لنمــو الطلــب احمللــي، فستســتطيع أن توّجــه نســبة أكــرب مــن واردا
احملليــة بــدًال مــن إعــادة تصــديرها إىل البلــدان املتقدمــة. ومــن شــأن هــذا التحــّول أن يزيــد مــن مســامهة التجــارة بــني اجلنــوب واجلنــوب يف منــو 

  لبلدان النامية.الناتج يف ا
  

علـــى أســـاس  واملرتكـــزةأن السياســـات املنّســـقة املوّجهـــة  2013تقريـــر التجـــارة والتنميـــة لعـــام وبالنســـبة لالقتصـــاد العـــاملي ككـــل، يؤكـــد 
الطلب، حيث تطّبق بلدان الفائض تدابري حمّفزة أقوى وال يعتمد أي بلد سياسات انكماشية، تُفضي إىل حتقيق نتائج أفضــل مــن حيــث 

كامل أعبــاء التكيّــف علــى  بـــو، وتوزيــع الــدخل، وخلــق فــرص العمــل، واســتعادة التــوازن العــاملي، مقارنــة بالسياســات الراهنــة الــيت تلقــي النم
كاهــل بلــدان العجــز. وتــدل عمليــات حماكــاة ســيناريوهات السياســات البديلــة الــيت ُأجريــت باســتخدام منــوذج األمــم املتحــدة للسياســات 

لو واصلت البلدان املتقدمة انتهاج سياستها الراهنة، يظل من املمكن أن حتّسن البلــدان الناميــة أداءهــا االقتصــادي العاملية على أنه حىت و 
 عن طريــق تــوفري حمّفــزات اقتصــادية منّســقة. وبالتــايل فــإن تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والتجــارة بــني اجلنــوب واجلنــوب ينبغــي أن يشــّكال مكونــاً 

  يجيات اإلمنائية هلذه البلدان.هاماً من مكونات االسرتات
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