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 تقرير لألونكتاد يقول إن على البلدان الغنية أن تعزز الطلب إذا ما أُريد تفادي حدوث تباطؤ
 

، الصادر عن األونكتاد، أنه يف مواجهة حالة الرتاجع املستمر يف الطلب، يتعني  (1)2015تقرير التجارة والتنمية لعام جاء يف  - 2015األول/أكتوبر تشرين  6جنيف، 
 ع األجور وتعزز الطلب من أجل إنعاش اقتصاداهتا وجعلها تسري على مسار منو مستقر.على البلدان الغنية أن تزيد اإلنفاق العام وأن ترف

 
وهي ظاهرة تشهد فيها االقتصنيادا  املتقدمنية تبنياً او ًوينيل األجنيل يف النمنيو االقتصنياد  ال بنيلة لنيه بالنيدورا  االقتصنيادية  -ويالحظ التقرير أن ظاهرة "الركود املزمن"  

الضنينيوء. وكنينيمللي ن يكنينين هننينياك اعنينيرتا  كنينيا ا بنينيةن القنينيو  الكبنينيرية الفاعلنينية النيني  تقيرنينيد الطلنينيب االتنينيتهالكي وتنيني  ر تنينيلباو علنينيى االتنينيت مار  قنينيد عنينياد  إئ دا نينيرة -العادينينية 
 نقاط مئوية منمل عقد ال مانينا  من القرن املاضي( واتساع التفاو  يف مستويا  الدخل. 10اخلاص تتم ل يف اخنفاض حصة األجور )بنسبة تبلغ حنو 

 
يف املا نية، انينيا  2.5يُتوقنينيع أن ي نيل تقريبنينياو عننيد نفنيني  املسنيتو  النينيمل  بلغنيه يف السنينينة املاضنيية، أ  حننينيو  2015ل التقرينينير إن معنيدل النمنينيو يف االقتصنياد العنينياملي يف عنيام ويقنيو 

القتصنينيادا  النيني  مبنينيرة ارحلنينية انتقالينينية. ينينيدل علنينيى حنينيدوع تسنينيارع ًفينينيف يف مننينيو االقتصنينيادا  املتقدمنينية، وتبنينياً  نسنينية يف االقتصنينيادا  النامينينية، واخنفنينياض أك نينير حنينيدة يف ا
 يف املا ة. 4وهمله النسبة هي أدىن بك ري عن معدل النمو يف تنوا  ما قبل األزمة وقدره 

 
دة ة علنينيى منينيد  عنينيمث إن عنينيدم قنينيدرة النمنينيو املسنينيجل يف العدينينيد منينين البلنينيدان املتقدمنينية علنينيى اتنينيتعادة منينيا  نينيهده منينين زخنينية قبنينيل األزمنينية، ر نينية انتهنينيا  تياتنينية نقدينينية توتنينيعي

عتمنينياداو  نينيري منيني ر علنينيى النينيديون تنينينوا ، قنينيد ولةنينيد منينيا يسنينيميه األونكتنينياد "وضنينيعاو  نينياعاو جدينينيداو". ويف عنينيان الينينيوم النينيمل  تطغنينيى علينينيه عملينينية األم و لنينية، يعتمنينيد  فينينيز االقتصنينياد ا
تنينيتقرار املنينينياى. وينينير  األمنينيني  العنينيام ل ونكتنينينياد، املتزاينينيدة وعلنينينيى فقاعنينيا  األبنينينيول، حينينيد تواجنينينيه البلنينيدان عملينينينية مفاضنينيلة بنينينيعبة بنيني  مننينينيو بطنينييء ولفنينينيرتا  ًويلنينية وبنينيني  اال

 ة ومستدامة و املة للجميع".موخيسا كيتويي، أنه "بعد مثاين تنوا  من األزمة املالية، من الواضح أن العان ن يعر  كيف يتحوَّل حنو  قيق تنمية اقتصادية عاملي
 

ل اإلنفنياق علنينيى البنينية التحتينينية،   نياراو مضنينياعفةو إريابينينيةو كبنيريةو يف االقتصنينيادا  الني  تعنينياين منين الركنينيود، ومنينين مث وي كنيد التقرينينير إننيه قنينيد تبني  أن للزينينيادا  يف اإلنفنياق العنينيام، م نيني
 فإن االتت مار العام ينبغي أن يكون أداةو ر يسيةو ملعاجلة ما ُيسمَّى بالركود املزمن المل  تشهده اآلن البلدان املتقدمة.
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د  رفنينيع مسنينيتويا  النينيدخل ينيني د  إئ زينينيادة الطلنينيب وبالتنينياى إئ نشنينيوء فنينيرص لالتنينيت مار اخلنينياص، ويفضنينيي إئ  قينينيق فوا نينيد ويضنينييف التقرينينير، أن انتهنينيا  تياتنينية تسنينيته
أن ينيني د  علنينيي إئ  أكنيني . فرفنينيع مسنينيتويا  األجنينيور طفنينيف الضنينيغن املنينياى علنينيى بنينيناديق املعا نينيا  التقاعدينينية ويتنينييح ل تنينير املعيشنينيية أن تزينينيد إنفاقهنينيا االتنينيتهالكي دون

د كنينيل منينين الطلنينيب ا. ومثنينية أدلنينية أيضنينياو علنينيى أن تزاينينيد مسنينيتويا  النشنينياط والعمالنينية ينيني د  إئ زينينيادة مننينيو اإلنتاجينينية، انينيا يفضنينيي إئ حلقنينية إريابينينية تتم نينيل يف تعضنينييزينينيادة ديو نيني
 والعرض.

 
منينية. وكاننيع معنينيدال  النمنيو املتوقعنينية تتجنينيه ، بنينيدأ  حالنية "العنينيودة لسياتنيا  منينيا قبنيل األزمنينية" يسنينيود يف النيدوا ر السياتنينياتية يف البلنيدان املتقد2014وحبلنيول منتصنينيف عنيام 

 ا .حنو االرتفاع، واتتعاد  منطقة اليورو وضعها اإلريايب وبدا أن اليابان باتع مهيةة للخرو  من حالة الركود االقتصاد  ال  امتد  لسنو 
 

لنينيني  االحتينينينياط الفينينينيدراى )البننينينيي املركنينينيز  األمريكنينينيي( يعمنينينيل ويف  ضنينينيون علنينينيي، كاننينينيع معنينينيدال  البطالنينينية يف الوالينينينيا  املتحنينينيدة األمريكينينينية  خنينينيملة يف االخنفنينينياض، وكنينينيان ج
 ل تتعاىف.تدرريياو على إ اء السياتة النقدية املسماة "التيسري الكمي"؛ وأخمل  أتعار النفن تسري يف اجتاه اهلبوط وبدأ  ال قة يف جال األعما

. 2014يف املا نينية يف عنينيام  1.6مقارننينيةو اعنينيدل قنينيدره  2015يف املا نينية يف عنينيام  1.9 ويتوقنينيع تقرينينير األونكتنينياد أن تسنينيجل البلنينيدان املتقدمنينية مننينيواو اعنينيدل يبلنينيغ حننينيو 
الكي ل تر املعيشية نتيجة الخنفاض أتنيعار الطاقنية وارتفنياع أتنيعار املسنياكن واألتنيهة. وقنيد تنياعد يف وهملا يرجع إئ تزايد قوة الطلب احمللي، مع تزايد اإلنفاق االتته

 ن(.علي أيضاو منو العمالة يف بعض البلدان )وال تيما أملانيا واململكة املتحدة وأيرلندا الشمالية والواليا  املتحدة األمريكية واليابا
 

لنينيي يف ظنينيل أتنينيعار فا نينيدة منخفضنينية جنينيداو إئ جاننينيب بنينيرام  "التيسنينيري الكمنينيي" اإلضنينيافية النيني  اتنينيُتحد ع يف منطقنينية الينينيورو ويف ومنينيا تنينيزال السياتنينيا  النقدينينية توتنينيعية، وع
او إئ توقنيف اال تماننيا  اليابان. وعلى الر ة من علي، منين املتوقنيع أن ي نيل مسنيتو  التضنيخة دون املعنيدال  املسنيتهدفة يف مع نية البلنيدان املتقدمنية، وهنيو منيا يُعنيز  جز يني

 ملصرفية وبقاء األجور على مستوياهتا املنخفضة.ا
 

 .2015وال يبدو أن أ  عامل من همله العوامل يشكل حمركاو لتحقيق منو قو ، وقد بدأ  عالما  إنملار تلوح يف أفق أ هر بيف عام 
 

حدة حيد كنيان االنتعنياش أقنيو ، ال تنيزال ميزانينيا  األتنير املعيشنيية وال تزال هناك  كوك، خصوباو فيما يتعلق بقوة االنتعاش يف أوروبا واليابان. وحىت يف الواليا  املت
يف القنينيرار النينيمل   هشنينية فضنينيالو عنينين أن ارتفنينياع قيمنينية النينيدوالر قنينيد أخنينيمل  تضنينيعف مسنينيااة الصنينيادرا  يف مننينيو الننينيات  احمللنينيي اإلأنينياى. ويبنينيدو أن هنينيمله اهلنينيواج  قنينيد أتنينيهمع

 ع " أتعار الفا دة.رف - اختمله جل  االحتياًي الفيدراى بعدم البدء يف "تطبيع
 

لعا نيد ويف االتنيت مار وقد أد  االعتماد على السياتا  النقدية التوتعية وحدها من أجل معاجلة حالة نقص الطلب إئ دفنيع الشنيركا  التنيتخدام أرباحهنيا يف توزينيع ا
 يف األبول املالية بدالو من اتتخدامها يف األ راض اإلنتاجية.

 
ئ أن االنتعنينياش املتنينيوازن ال أكنينين أن يتحقنينيق منينين خنينيالل االعتمنينياد فقنينين علنينيى "اإلبنينيالحا  اهليكلينينية" الرامينينية إئ تصنينيحيح أوجنينيه عنينيدم وبامل نينيل، ينينيملهب تقرينينير األونكتنينياد إ

ن تسنينيهة يف  أكنينين للصنينيادرا  أاملروننية يف أتنينيواق املنتجنينيا  وأتنينيواق العمنينيل و سنيني  القنيدرة التنافسنينيية علنينيى املسنينيتو  النينيدوى. فالتجنينيارة العاملينية ال تنينيزال يف حالنينية ركنينيود، وال
 حدوع انتعاش واتع دون حدوع توتع قو  يف الطلب العاملي، وخابة عدم اتتعداد بلدان الفا ض التجار  ألن تفعل املزيد.

 
العنياملي(. مث إن  يف املا نية )وهنيو معنيدل اا نيل ملعنيدال  مننيو الننيات  2.5و 2، منع جتارة السلع العاملينية بنسنيبة تنيرتاوح بني  2014وعام  2012ويف الفرتة املمتدة ب  عام 

 ، أ  قبل اندالع األزمة املالية.2007-2003يف املا ة المل  ُتجرل خالل الفرتة  7.2معدال  النمو همله هي أدىن بك ري من متوتن املعدل السنو  البالغ 
 

املا نينينية فقنينينين( نتيجنينينيةو لالخنفنينينياض الكبنينينيري يف أتنينينيعار السنينينيلع يف  0.3، ظلنينينيع جتنينينيارة السنينينيلع العاملينينينية، باألتنينينيعار اجلارينينينية، راكنينينيدة تقريبنينينياو )إع بلنينينيغ معنينينيدل منوهنينينيا 2014ويف عنينينيام 
 إئ زيادة ًفيفة يف حجة جتارة السلع ال  أكن أن تنمو اعدل قريب من معدل منو النات  العاملي. 2015الر يسية. وتشري التقديرا  األولية لعام 

 
ضنينيغن علنينيى مسنينيتو  األجنينيور ودخنينيل العمنينيل، وخفنينيض اإلنفنينياق العنينيام أكنينين أن ي دينينيا إئ وطلنينيص تقرينينير األونكتنينياد إئ أننينيه إعا نشنينية ركنينيود منينيزمن يف جاننينيب الطلنينيب، فنينيإن ال

 حلها. تفاقة املشكلة بدالو من
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 األسواق المالية، وأصول المصارف المركزية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت

 
 .Thomson Reuters Eikon and World Development Indicators database of the World Bank املصدر:
ملركنينينيز  األورويب، وبننينينيي اليابنينينيان. وأ نينينيل املختصنينينير تشنينينيري جموعنينينية األربعنينينية إئ املصنينينيار  املركزينينينية األربعنينينية التالينينينية: جلنينيني  االحتينينينياًي الفينينينيدراى للوالينينينيا  املتحنينينيدة، ومصنينينير  إنكلنينينيرتا، واملصنينينير  ا مالح ة:

MSCI World الربع األول(. 2009، هي تنة 100تل البيانا ، حيد قيمة امل  را  = م  راو ألربدة البلدان املتقدمة. وتنة األتاس جلميع تال( 
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موعة األربعةإجمالي أصول المصارف المركزية لمج إجمالي تكوين رأس المال الثابت لمجموعة األربعة  مؤشر أرصدة البلدان المتقدمة 


