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، وهي  2003 يف املائة يف عام      2.6د العاملي زيادة نسبتها     وبعـد تباطؤ النمو ملدة عامني، سجل االقتصا        
وقد استحث هذا االنتعاش أساساً باقتصاد الواليات       .  يف املائة يف هذا العام     3.8نسـبة مـن املتوقع أن ترتفع إىل         

ويعتقد البعض أن هذا االنتعاش سيمثل نقطة       . املـتحدة وظـل يشهد توسعاً سريعاً يف بلدان شرق وجنوب آسيا           
بيد أن ما   . اية لفترة منو طويلة من شأهنا أن تعزز الوضع االقتصادي يف كٍل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية                بد

يثـبط هذا التفاؤل، وفقاً الستنتاجات األونكتاد، هو االختالالت القائمة يف االقتصاد العاملي وحاالت عدم اليقني                
اقتصاد الواليات املتحدة النسبية، ويتمثل السؤال الكبري يف معرفة         فيما يتعلق بأسعار النفط وأسعار الصرف وصحة        

 وخالل  2003ما إذا كانت الواليات املتحدة ستظل توفر لبقية دول العامل نفس حافز النمو الذي وفرته يف عام                  
 .النصف األول من هذا العام

دها يف اآلونة األخرية هو شدة      ومما ساعد اقتصاد الواليات املتحدة يف التغلب على نقاط الضعف اليت شه            
وتواصلت سرعة توسع   . قـوة احلافز الضرييب واخنفاض معدالت الفائدة إىل أدىن مستوياهتا على مدى مخسني عاماً             

 يف املائة، على    7.4 يف املائة و   9.1أكـرب اقتصـادين يف آسـيا، أال ومها الصني واهلند، إذ بلغت معدالت منومها                
رية غري مباشرة على الصعيد الدويل، وكذلك على الصعيد اإلقليمي بشكل خاص من الـتوايل، وكانت له آثار كب  

واستفادت أوروبا من االنتعاش الذي حققته الواليات املتحدة مؤخراً وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة              . خالل الصني 
ملركزي األورويب اتباع   ومع ذلك، ظل الطلب احمللي راكداً يف منطقة اليورو لرفض املصرف ا           . اليورو إزاء الدوالر  

 .سياسة توسعية أكثر دينامية ولتقيد حيز توسيع نطاق السياسات الضريبية مبيثاق االستقرار والنمو

واعـتماد االقتصاد العاملي على أداء اقتصاد الواليات املتحدة ليس باألمر اجلديد، ولكن أوجه العجز يف                 
وهذا يثري، يف رأي . ري مما كانت عليه يف أواخر التسعيناتاحلسـاب اجلـاري وموازنـة هذا البلد أكرب اليوم بكث     

فقد أسهمت أوجه العجز إسهاماً كبرياً يف زيادة الصادرات من    . األونكتاد، شكوكاً إزاء استقرار منط النمو العاملي      
 شرق  واتبعت بلدان . مـنطقة شرق آسيا، مبا يف ذلك اليابان، ويف زيادة فوائض احلساب اجلاري يف هذه البلدان               

آسيا سياسة متثلت يف احلفاظ على أسعار صرف عمالهتا على مستوى تنافسي إثر اخنفاض قيمة العمالت يف أواخر                  
وكانت الوسيلة الوحيدة اليت أتاحت حتقيق ذلك هي قوة التدخل يف سوق صرف العمالت األجنبية،               . التسعينات

وباستثمار هذه االحتياطيات يف سندات خزانة      . ممـا أدى إىل تـراكم االحتياطيات على حنٍو مل يسبق لـه مثيل            
الواليـات املـتحدة، أعـادت بلـدان شرق آسيا تدوير فوائض حساباهتا اجلارية لتمويل أوجه العجز يف اقتصاد          

 اشترت البلدان النامية يف شرق آسيا، مبا فيها الصني، عمالت أجنبية مببلٍغ         2003ففي عام   . الواليـات املـتحدة   
 مليار دوالر وعجز    455يار دوالر، وذلك باملقارنة بعجز ميزانية الواليات املتحدة البالغ           مل 210يـزيد عـلى     

وليس من املرجح أن يظل هذا النمط قائماً يف األجل الطويل، وفقاً ملا         .  مليار دوالر  490مـيزاهنا التجاري البالغ     
ة زيادة أخرى يف عجز احلساب اجلاري       ذكره األونكتاد، ال سيما إذا اشتد الضغط على الدوالر خلفض قيمته نتيج           
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مما قد يدفع املصارف املركزية اآلسيوية إىل تقليل املخاطر وذلك بتنويع حيازاهتا من             . وموازنـة الواليات املتحدة   
 .النقد األجنيب وحتويلها إىل أصول مقومة بعمالٍت أخرى، وعلى األخص اليورو

ويف االقتصادات اليت متر مبرحلٍة     )  يف املائة  4.5( النامية   وكـان النمو الذي حتقق العام املاضي يف البلدان         
بيد أنه ال يزال هناك تفاوت كبري       ).  يف املائة  2(أكرب من ذلك الذي حتقق يف العامل املتقدم         )  يف املائة  5.9(انتقاليٍة  

، 2003ة يف عام     يف املائ  6ففي شرق وجنوب آسيا، بلغت نسبته       . يف توزيـع منو الدخل فيما بني البلدان النامية        
، أخذ منو الناتج يرتفع هو      2003واعتباراً من النصف الثاين من عام       . ومن املقرر أن يزداد هذا العام إىل حد أكرب        

ويعزى ذلك بصفة أساسية إىل حدوث انتعاش       . اآلخر يف أمريكا الالتينية بعد اخنفاض دخل الفرد فيها ملدة عامني          
 يف املائة تقريباً منذ     18، اليت كان الناتج احمللي اإلمجايل قد اخنفض فيها بنسبة           ) يف املائة  8.8(كـبري يف األرجنتني     

وقد استفادت أفريقيا من االنتعاش االقتصادي العاملي بقدٍر أقل من مناطق نامية أخرى وذلك بالرغم             . 1998عام  
على .  النفط وإعادة تنشيط السياحة    من ارتفاع النمو يف مشال أفريقيا ارتفاعاً كبرياً، نتج أساساً عن ارتفاع أسعار            

أن دخـل الفـرد يـركد يف معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، إذ ال يزال الفقر واحلرمان االجتماعي         
 .يسجالن فيها أعلى معدالت هلما

 تغيُّر جغرافية التجارة

من هذا العام، ولكن،     ويف النصف األول     2003لقد سجلت التجارة العاملية معدالت منٍو كبرية يف عام           
خالفـاً للتوسـع السـريع الذي شهدته يف التسعينات، نتج هذا النمو أساساً عن ارتفاع قيمة وحدة الصادرات                   

 يف املائة يف العام     15.5فحققت الصادرات من البضائع، احملسوبة بأسعار الدوالر اجلارية، منواً بنسبة           . بـالدوالر 
وكان االنتعاش االقتصادي يف الواليات املتحدة،      .  يف املائة  4.9إال بنسبة   املاضـي، بينما مل يزد حجم الصادرات        

 إىل زيادة أكرب يف أمهية دور البلدان النامية والبلدان اليت متر         تقرير التجارة والتنمية يشري   وراء توسع التجارة، ولكن     
دان يف ثالثة أرباع الزيادة اليت      ، عاد الفضل إىل هذه البل     2003 و 2002ففي عامي   : اقتصـاداهتا مبرحلٍة انتقالية   

وهذا يعكس زيادة انتقال اإلنتاج الصناعي إىل .  يف املائة من حجم الواردات  60طرأت على حجم الصادرات ويف      
إذ يقوم عدد من البلدان النامية، ال سيما يف شرق وجنوب           . مواقع أخرى ومنط ارتفاع الطلب على الصعيد الدويل       

تحويلـية بوترية سريعة جداً، كذلك هذه البلدان أسواقاً هامة جملموعٍة واسعة من             آسـيا، بتوسـيع صـناعاهتا ال      
ويرتكز منوها على استخدام الطاقة بكثافة أكرب ويتطلب مدخالت من املعادن    . املصـنوعات والسـلع األساسـية     

هذا عالوةً على أن    . تواملـواد الزراعية اخلام تفوق بكثري تلك اليت يتطلبها النمو القائم على توسيع قطاع اخلدما              
 .ضخامة عدد سكان هذه البلدان قد أدت إىل ارتفاع معدل طلبها على املواد الغذائية إىل حد كبري

وقد ازدادت تدفقات رؤوس األموال اخلاصة إىل االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلٍة انتقالية               
، وهو أعلى مستوى ُسجل منذ عام       2003الر يف عام     مليار دو  131 إىل   2002 مليار دوالر يف عام      47مـن   
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عـلى أن هذه الزيادة قد نتجت يف جمملها عن شدة ارتفاع االئتمانات وتدفقات رؤوس األموال قصرية                 . 1997
األجـل الـيت اجتذبـتها معدالت الفائدة املرتفعة أو توقع ارتفاع أسعار العمالت يف عدٍد صغري من اقتصادات                   

عليه، ُوجه صايف تدفقات رؤوس األموال اخلاصة إىل االقتصاداٍت اليت يسجل حساهبا اجلاري             و. األسـواق الناشئة  
وعلى النقيض من   . عـادة فوائض كبرية، حيث أضيفت هذه التدفقات إىل تراكم االحتياطيات من النقد األجنيب             

 إىل التمويل اخلارجي، أو     ذلك، استفادت البلدان النامية استفادة بسيطة من هذا الوضع، وهي أشد البلدان حاجة            
ويشدد تقرير األونكتاد على أن سرعة تراكم االحتياطيات هي اليت . الـبلدان الـيت تتدىن فيها معدالت االستثمار      

أدت يف العـام املاضي إىل تدفق رؤوس األموال تدفقاً صافياً من اقتصادات البلدان النامية واقتصادات البلدان اليت                  
فان ختوف كثري من البلدان النامية من       .  مليار دوالر  230ىل البلدان املتقدمة مببلغ إمجايل ناهز       متر مبرحلٍة انتقالية إ   

تقلـب عمالهتا يف وجه التقلب احلاد املتوقع حدوثه يف األسواق املالية الدولية جيب أن ُيأخذ جبدية و يتطلب بذل                    
تعدد األطراف يتمشى مع النظام التجاري      مـزيد مـن اجلهود إلقامة نظام نقدي دويل قائم  على قواعد ونظام م              

، والنشرة الصحفية   اجلزء الثاين من التقرير   لالطالع على قدر أكرب من املعلومات بشأن هذه املسألة، انظر           . (الدويل
20.( 

 ...2004حتقيق انتعاش اقتصادي أقوى يف عام 

ولكنه حيذر أيضاً من وجود عدد      يتنـبأ تقرير األونكتاد حبدوث انتعاش اقتصادي عاملي أقوى هذا العام،             
وال ينشأ عدم اليقني تقلبات فحسب عن تقلبات أسعار النفط،          . من العوامل اليت تزيد من عدم تيقن اآلفاق املرتقبة        

ولكنها تنشأ أيضاً عن استمرار أوجه التفاوت الكبرية يف قوة الطلب احمللي بني كربى البلدان الصناعية وعن تزايد                  
وقد تؤدي هذه العوامل إىل فرض ضغوط محائية جديدة وإىل          . رية بني الكتل االقتصادية الرئيسية    االختالالت التجا 

زيادة زعزعة االستقرار يف أسواق العمالت واألسواق املالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار تلحق ضرراً خاصاً                  
 .بالبلدان النامية

 يف  3.2 ليصل إىل    2004دمة إىل حد أكرب خالل عام       ومـن املتوقع أن يزداد منو الناتج يف البلدان املتق          
ولئن كان من املرجح أن . املائـة، وأن تكون له آثار على االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلٍة انتقالية  

 5.8نسبة   يف املائة، فإن التنبؤ حبدوث منو ب       6يبقى معدل النمو ثابتاً يف االقتصادات األخرية، بنسبة تقل قليالً عن            
ومع أن . هو أعلى معدٍل سجل منذ عدة سنوات)  يف املائة إذا استثنيت الصني5.2(يف املائـة يف الـبلدان النامية      

 يف املائة رغم    6.6الفضـل يف ذلك يرجع أساساً إىل شرق وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يصل النمو فيهما إىل                  
وقع أيضاً أن يتعزز االنتعاش يف أمريكا الالتينية، وبقدٍر أقل يف           التباطؤ اخلفيف يف اقتصادي الصني واهلند، فمن املت       

 .أفريقيا
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 يف املائة، أساساً بفضل حتسُّن احلالة       4.3وقـد يرتفع هذا العام معدل النمو يف أمريكا الالتينية ليصل إىل              
انتعاش املنطقة ال يزال    بيد أن   . االقتصـادية يف األرجنتني وحدوث انتعاٍش اقتصادي يف كٍل من الربازيل وفرتويال           

هّشـاً للغاية، ال سيما بالنظر إىل شدة عبء الدين اخلارجي وتدين مستوى تكوين رأس املال الثابت، الذي وصل                   
ومن املتوقع أيضاً أن يزداد النمو يف القارة        . يف كـثري من البلدان إىل أدىن مستوى سجله على مدى عقوٍد عديدةٍ            

تاً كبرياً فيما بني البلدان، إذ سيتوقف أساساً على مدى استفادة هذه البلدان من              األفريقـية، ولكنه سيتفاوت تفاو    
ونظراً إىل شدة معوقات التمويل يف اقتصادات معظم البلدان الواقعة جنوب           . ارتفـاع أسـعار السـلع األساسية      

اإلمنائية الرمسية يف   الصـحراء الكـربى، فال غىن عن االستمرار يف ختفيف عبء الدين وتقدمي املزيد من املساعدة                 
وينبه التقرير إىل أنه نظراً الستمرار النمو واالستثمار        . شكل منٍح لزيادة االستثمار وتنويع اإلنتاج بالقدر املطلوب       

يف أفريقـيا جـنوب الصـحراء الكربى، فإنه من املرجح اآلن أكثر من قبل أن ال تتمكن تلك الدول من حتقيق                      
وإن بلوغ هذه األهداف    . 2015 سيما خفض نسبة الفقر إىل النصف حبلول عام          األهـداف اإلمنائية لأللفية، وال    

 .سيتطلب، يف معظم البلدان، مضاعفة النمو واستمرار حتقيقه بنفس النسبة على مدى عقد من الزمن

 لكن عدم اليقني بشأن أسعار النفط وأسعار الصرف يلقي بظله على اآلفاق املرتقبة... 

 إىل أن احلقيقة قد تكشف عن شدة تفاؤل التنبؤات اإلجيابية العامة         التجارة والتنمية  تقريرومع ذلك، يشري     
 بفضل االنتعاش، وذلك نظراً إىل حالة عدم اليقني فيما يتعلق           2004وتوقـع امتداد مرحلة النمو إىل ما بعد عام          

ملصدرة للنفط، ولكنه قد يعرض     فارتفاع أسعار النفط يدعم إيرادات البلدان ا      . بأسـعار النفط وآثارها على النمو     
وسيتوقف هذا األثر أيضاً على مدى قيام       . لـلخطر منو البلدان املستوردة للنفط، ومنها بوجه خاص البلدان النامية          

الـبلدان املصـدرة للنفط بترمجة حصائل النفط املرتفعة إىل زيادة الطلب على السلع املنتجة يف البلدان املستوردة                  
 أو حىت ارتفاعها إىل     2004ى أن بقاء األسعار على مستوياهتا خالل الربع الثالث من عام            هذا عالوة عل  . للـنفط 

وقد يفضي هذا بدوره إىل     . حـد أكـرب من شأنه أن حيدث أثراً كبرياً على توقعات التضخم يف البلدان الصناعية               
 .زيادة معدالت الفائدة، وهو من شأنه أن يثبط النمو إىل حد أكرب

 يف املائة حبلول عام     3كـتاد أن خفض العجز يف ميزانية الواليات املتحدة لتقل نسبته عن             ويف رأي األون   
وقد يتطلب األمر أيضاً إعادة النظر يف اجتاه        .  سـيتطلب االنتقال إىل اعتماد سياسات ضريبية أكثر تقييداً         2005

ة عن ارتفاع أسعار الواردات،     السياسة النقديـة التوسعيـة على حنٍو غري مألوف يف ضوء ضغوط التضخم النامج           
ومن املرجح أن يفضي تزايد العجز التجاري يف الواليات املتحدة إىل زيادة الضغط             . وال سـيما أسـعار الـنفط      

 .اهلبوطي على الدوالر
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 مسألة السياسات املالية والنقدية

 عمالهتا إزاء   ملّـا كانـت البلدان اليت لديها فوائض يف شرق وجنوب آسيا تدافع بقوة عن أسعار صرف                 
الدوالر، فمن املرجح أن تتطلب عمليات التكيف مع االختالالت العاملية تعديل أسعار الصرف بنسبة أكرب يف بقية                 
أرجـاء العامل، وال سيما يف أوروبا، ويف رأي األونكتاد أن احلفاظ على زخم منو االقتصاد العاملي مع عدم اقترانه                    

د الواليات املتحدة وعدم ارتفاع الضغط على الدوالر سيتطلب تعزيز الطلب           بنمو أوجه العجز باستمرار يف اقتصا     
وإذا مل حتدث عملية إعادة توجيه يف منطقة اليورو لالبتعاد عن السياسات            . احمللي بقوة يف منطقة اليورو ويف اليابان      

حلقيقية تغريات أكرب، وقد    الضـريبية فستزداد االختالالت الناشئة يف التجارة العاملية بل وستشهد أسعار الصرف ا            
 .جيد غرب القارة األوروبية نفسه واقعاً يف شرك سيناريو تتدىن فيه نسبة النمو وترتفع فيه معدالت البطالة

وتؤكد التطورات اليت أدت إىل انتعاش االقتصاد العاملي وإىل أمناط النمو اليت حتققت على الصعيد اإلقليمي   
فاالقتصادات اليت  . من هذا العام أمهية السياسات املالية والنقدية االستباقية        وخالل النصف األول     2003يف عـام    

. أتاحـت حوافز النمو لبقية اقتصادات العامل كانت تلك اليت دعمت سياساهتا املالية والنقدية زيادة الطلب احمللي                
نكتاد أن سعر الصرف التنافسي     ويؤكد تقرير األو  . وينطبق ذلك على البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء        

قـادر على القيام بدور حاسم ملنع حدوث ضغوط خارجية وخللق حيز أوسع للسياسة االقتصادية من أجل حتسني                  
 .القدرة التنافسية

- - - - - 


