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 المستهلك األمريكي يحافظ على استمرار دوران عجلة
 ، ولكن من غير المحتمل أن2001 في عام االقتصـاد العالـمي

  في رأي األونكتاد2002يسهم في إحداث انتعاش قوي في عام 

 ـــــــــــــــــــــــ

بؤات بحدوث آساد عميق عقب أحداث               غير . سبتمبر/ أيلول 11تحدى االقتصاد العالمي التن
ى تواص  را إل يه نظ كوآا ف رًا مش بدو أم ًا ي ثر توازن يا أآ وا عالم ى أداء أن نم ديد عل تماد الش ل االع

تحدة ات الم بلدان الصناعية  . اقتصاد الوالي يع ال ن جم ب م ى الطل ديد عل ز ش ر حاف ن تواف د م وال ب
ا             داف نموه وغ أه ي بل عوبات ف ية الص بلدان النام تالفى ال ا ولت تعاش زخم ب االن ية ليكس الرئيس

 . الصادر اليوم عن األونكتاد1)(2002تقرير التجارة والتنمية لعام وتنميتها، حسب ما أفاد به 

 ــــــــــ

 ,E.02.II.D.2رقم المبيع ( 2002تقرير التجارة والتنمية لعام يمكن الحصول على  (1)
ISBN 92-1-112549-9 ( دوالرًا 19 دوالرًا من دوالرات الواليات المتحدة وبسعر خاص قدره 39بسعر 

ان التي تمر بمرحلة انتقالية، من الجهة  الواليات المتحدة في البلدان النامية والبلدمن دوالرات
 ,United Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10:التالية

publications/org.un.www//http: , Internetch.unpubli@unog: , email41 22 917 0027: +Switzerland, fax ؛ أو
 ,United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York: من الجهة التالية
: , email1 212 963 3489: +, fax1 800 253 9646+ or 1 212 963 8302  : +, USA; tel10017NY 

org.publications@un 

و االقتصاد العالمي بشدة خالل عام       باطأ نم  1.3 في المائة إلى 3.8، فانخفض من 2001وت
ام          ي ع ة ف ي المائ وعقب االنكماش الذي شهدته الواليات المتحدة، ضعف األداء في جميع           . 2000ف

ى    رة عل ير المباش اش غ ذا االنكم ار ه ت آث تقدمة، وآان بلدان الم ي ال ة ف ناطق االقتصادية الهام الم
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ابقة   اش الس ترات االنكم ي ف يه ف ت عل ا آان وى مم ية أق بلدان النام تجارة الد. ال ت ال ية دورًا ولعب ول
ي نقل تباطؤ البلدان الصناعية إلى البلدان النامية           يًا ف  14وبعد أن زاد حجم الصادرات بنسبة       . رئيس

ام          ي ع ة ف ي المائ ي حالة البلدان النامية، لم تزد هذه األحجام إال بأقل من          2000ف  في المائة في 1 ف
ام    نمو     . 2001ع غ ال ي          2.1وبل ة بحوال ة مقارن ي المائ ائة في السنة السابقة في البلدان  في الم  5.4 ف

 .النامية آكل

دة اقتصادات من االقتصادات السوقية الناشئة، وال سيما في شرق آسيا وأمريكا          وانتكست ع
ية  ا طفيفا تجاوز                . الالتين ند ارتفاع ي اله نمو ف ع ال ي، إذ ارتف ند الضغط النزول وقاومت الصين واله

ام       ي ع يه ف ان عل ا آ يًال م ت حال . 2000قل رط      وظل و مف دل نم ان بمع تقرة، وإن آ يا مس ة أفريق
اض  ائض الحسابات الجارية الذي حققته             . االنخف م ف ى معظ تجارة عل و ال ي نم اد ف باطؤ الح ى الت وأت

بلدان النامية آكل في عام        وبخالف الكساد الذي شهدته أوائل التسعينات، لم ُيحدث تخفيف   . 2000ال
تقدمة ت     بلدان الم ي ال نقدية ف يات ال ئة      السياس واق الناش اه األس ي اتج وال ف ي رؤوس األم وًال ف . ح

اد    اع ح ه ارتف بدو وآأن عينات ي ي التس جل ف اع المس ق ألن االرتف ن القل تقرير ع الفعل، يكشف ال وب
 .منقطع النظير

ت ثابتة نسبيا على الرغم من تواصل ندرة تدفقات رأس المال                 دالت الصرف ظل ير أن مع غ
ى األسواق الناشئة، وهي تدفقات      واالستثناءان الرئيسيان . سبتمبر/ أيلول11 ازدادت انخفاضًا بعد   إل

هما األرجنتين وترآيا؛ ففي األرجنتين، اقترنت نهاية نظام معدالت الصرف الثابتة بأزمة اقتصادية           
وتجربة األرجنتين ُتعّد تحذيرًا من مغّبة استخدام قواعد . أوسع بكثير وبتخفيض حاد في قيمة العملة       

 .عن استقرار دائمبسيطة بحثا 

رد المتضافر من أهم البنوك المرآزية في العالم منذ             ن ال رغم م ى ال سبتمبر، / أيلول11وعل
ى الحد من أثر التباطؤ في العمالة والدخل الحقيقي إال في                       بات عل زة بث ة مرآ ة العام ن السياس م تك ل

تحدة    ات الم تقرار والنمو لمنطقة اليورو أدت إلى م         . الوالي اهدة االس ناشدة أهداف قوامها العجز    ومع
ير آافية للتقلبات الدورية التي تتعرض لها هذه المنطقة، في                      راعاة غ ع م ة، م ابات الجاري ي الحس ف
الوقت الذي لم تتفاعل فيه السياسة النقدية مع هذه المتغيرات بشكل قوي وبينما ساعد ضعف اليورو 

اظ على مستويات الطلب األجنبي من منظور شامل،             ى الحف آانت السياسة االقتصادية في منطقة     عل
يدية يورو تقي وده      . ال ا تق دث انتعاش عيفة ُتح ة ض ى عمل ة عل ا معلق ال أيض بدو اآلم يابان، ت ي ال وف

ي آلتا المنطقتين يتوّقف على زيادة ثقة                      . الصادرات  تديم ف تعاش المس أن االن يد ب تقرير يف ير أن ال غ
تثم   ي اس د ف ا يتجس تهلكين، بم تجارة والمس ر ال نقدية   دوائ ة ال ى؛ والسياس تهالآي أعل اق اس ار وإنف

 .وحدها ال يحتمل أن توّفر الحافز الالزم

 ال بد من وجود ثقة  من جانب المستهلكين

توقف الكثير على قوة االنتعاش في الواليات المتحدة         فاإلنفاق االستهالآي األقوى مما آان . ي
ي ظروف سوق العمالـ           بي ف ار النس ا باالزده توقعا، مدفوع ة وتحّسن ثقة المستهلكين، قد حّد حتى م

ول تحول             أ بحل تاج وأوم بوط اإلن ن ه اق االستهالك قويا بما فيه               . اآلن م ون إنف زم أن يك ه يل ير أن غ
ن بضرورة زيادة االستثمار لكي يتحقق انتعاش قوي ودائم               ناع المنتجي ة إلق وارتفاع مستوى  . الكفاي

تخدام   ي اس ير ف ية والتقص ر المعيش ية األس يران   مديون ناعة يث ي الص ية القصوى ف ة اإلنتاج  الطاق
ذا الخصوص  اآل به يجة       . مش إن النت زدوج ف اد م دوث آس أن ح ق بش وادر قل ناك ب ت ه ن آان ولئ

ولن يكون لذلك   . المرجحة هي أن يستقر اقتصاد الواليات المتحدة بمعدل نمو منخفض وإنما إيجابي           
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يابان،             ا وال ي أوروب ي حالت دودة ف ار عارضة مح ا زالتا معتمدتين على انتعاش   سوى آث تاهما م وآل
وده الصادرات    ك، إذا ظل الدوالر قويا في نفس الوقت الذي يكون فيه النمو في                   . تق ى ذل وإضافة إل

أوروبا واليابان بطيئًا، سيزداد عجز الحساب الجاري في الواليات المتحدة اتساعًا، مع خطر ظهور     
بلد وخطر أن              ك ال ي ذل تزايدة ف ية م  يكون تخفيض محتمل آبير في قيمة الدوالر نقطة         ضغوط حمائ

 .بداية فترة عدم استقرار أعم في العمالت

يجة للسياسات العامة النشطة الرامية إلى حفز الطلب المحلي، عادت معظم االقتصادات               ونت
ام    ن ع ير م ربع األخ ي ال ي ف و إيجاب االت نم ى ح يوية إل دان  . 2001اآلس ًا بعض بل هدت أيض وش

ريكا الال   ي نهاية العام         أم تعاش ف ات ان ية عالم غير أن النمو في البلدان الصناعية يجب أن يعود         . تين
ى نسبة       ويستلزم .  في المائة لتحقيق زيادات عالية في العمالة والدخل في البلدان النامية           3بسرعة إل

ادات آبيرة في الطلب على صادرات البلدان النامية، وانتعاشا آبيرا في             دف زي ذا اله وغ ه  أسعار بل
 .السلع األساسية، وزيادة قوية في التدفقات الرأسمالية

ن فرص الوصول إلى األسواق محرآًا                       ر تحّس ن أن يوّف و عالمي بطيء، يمك ياق نم ي س وف
ية        بلدان النام ي ال اط ف يدا للنش ًا مف ي االجتماع الوزاري الذي عقدته منظمة التجارة العالمية  . هام وف

ر بمشاغل البلدا        ة، أق ي الدوح والتحدي اآلن هو   . ن النامية التي آانت قد أثيرت قبل ذلك في سياتل         ف
ية           ة للتنم ثر مالءم تعدد األطراف أآ تجاري م نظام ال وأفاد التقرير بأن النتيجة ستقاس . أن يصبح ال

بلدان النامية على اختراق األسواق العالمية دون أن يتسبب ذلك في تقييد خياراتها في               درة ال دى ق بم
ال السياس    وفي نفس الوقت، قد يتيح االستخدام المتزايد للتجارة اإلقليمية وآليات          . ات االقتصادية  مج

تقرار    دم االس ار ع ن آث ة م ن الحماي يئًا م ية وش يود الخارج دة الق ن ح يف م ن التخف درا م تمويل ق ال
ي  ا نامية آثيرة ستظل تحتاج إلى دعم مالي رسمي آبير                . المال إن بلدان ك، ف ع ذل  واآتسب تمويل. وم

يري ر مونت د مؤتم بر بع ية أآ ية أهم ياب . التنم ي غ نال ف تظل صعبة الم ة س ود العولم ير أن وع غ
 .االتساق المطلوب بين المسائل االقتصادية والمالية والتجارية واإلنمائية

*** *** *** 

 :يرد هذا البيان الصحفي أيضا على شبكة اإلنترنت على الموقع التالي

htm.pressref/ressp/en/org.unctad.www://http 
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