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 األونكتاد يحذر من أن يؤدي التخلي المبكِّر عن التوسع المالي إلى انكماش حلزوني
ة           وازن للحسابات الجاري ادة الت ة ويتطلب إع التقرير يشير إلى أن االنتعاش العالمي يتخذ أنماط ما قبل األزم

 في جميع أنحاء العالم
 

ر اقتصاديو األونكتاد في تقرير التجارة والتنمية لهذا العام من أن التخلي السابق ألوانه عن          يحذِّ - 2010سبتمبر  / أيلول 14جنيف،  
ة في               وط في النمو والعمال صاحبه هب سياسات االقتصاد الكلي الُمحفِّزة للطلب في البلدان المتقدمة قد يتسبب في انكماش حلزوني ي

د       . جميع أنحاء العالم   اء ت ر من أن إنه د يحدث نتيجة            ويحذِّر التقري ة ق ى األسواق المالي ة إل ادة الثق عيًا إلع ل األوان س ز قب ابير الحف
 .عكسية

)(2010تقرير التجارة والتنمية لعام وقد صدر اليوم   . "العمالة والعولمة والتنمية"، المعنون 1
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ذ     مظاهر انتعاش من أزمة ُتعتبر أسوأ أزم  2009وما برح االقتصاد العالمي يشهد منذ منتصف عام          ة حدثت من ة اقتصادية ومالي
ل              . الثالثينات من القرن الماضي    ة تحسُّنًا أضعف ويماث دان المتقدم شهد البل ا ت ئة، بينم سوق الناش صادات ال وده اقت وهذا االنتعاش تق

يئاً . حالة تزايد اختالالت التجارة والحسابات الجارية العالمية التي سبقت األزمة   شيئًا واستمرار   ومع تالشي تدابير الحفز المالي ش  ف
وط معدالت                        أ الدراسة بهب ة، تتنب ة العالمي أوجه القصور النظمي مثل عدم آفاية تنظيم األسواق المالية واختالالت الحسابات الجاري

 . في معظم البلدان2011 النمو مرة أخرى في عام

 

ور، وبخاصة          ويشير التقرير إلى أن عدم تنسيق السياسات على مستوى مجموعة العشرين ُيهدِّد بع              ى الظه ذه االختالالت إل ودة ه
ة                سابقالتقييد  ال  ان إلى التقرير يشيرآما  . في البلدان المتقدمة   ى حال د إل  ألوانه للسياسات المالية ينطوي على خطر االنزالق من جدي

 .الرآود

 

ستوى الع  ى م ي عل الي الحقيق ي اإلجم اتج المحل و الن ع أن ينم اد، ُيتوق ديرات األونكت ًا لتق سبة ووفق ام 3.5الم بن ي ع ة ف ي المائ  ف
سبة      2010 ام        2، بعد هبوط بن ًا في ع ة تقريب ة      - 2009 في المائ ة الثاني ذ الحرب العالمي ى من رة األول ومع حدوث التحسُّن،    .  للم

سبة           2009العالمية من جديد منذ منتصف عام       انتعشت التجارة    ا ن ي النصف        23، بعد أن بلغ الهبوط في قيمته ة ف ي المائ  ف
ي                        . ول من العام الماضي   األ هدتها ف ي ش ضة الت ستويات المنخف د الم اع بع ى االرتف ادت إل ي ع أما أسعار السلع األساسية الت

ن   2009الربع األول من عام    وي م ، فقد عّززت الدخول واإليرادات المالية الوطنية، وُيعزى ذلك جزئيًا إلى وجود طلب ق
دل    صنيع بمع ي الت ذة ف ئة اآلخ صادات الناش ى      االقت اليين إل ستثمرين الم زوع الم دُّد ن ى تج ضًا إل زى أي ه ُيع ريع، ولكن  س

 .المخاطرة

 

 .ومع ذلك، يحذِّر التقرير من هشاشة التحسُّن وعدم انتظامه

ين  لفةؤم وتقود اقتصادات السوق الناشئة االنتعاش، وبخاصة في آسيا وأمريكا الالتينية؛ إذ حقق بعضها معدالت نمو            في    من رقم
ل              . 2010ول من عام    الربع األ  ا قب د به ة ُيعت ات دولي ديها احتياطي ر وتراآمت ل  وتجنبت هذه االقتصادات حدوث عجز خارجي آبي

ة وتمكنت من                             . حدوث األزمة  اء األزم ة في أثن ي حدثت في البطال ادات الت واء الزي ونتيجة لذلك، تمكنت هذه االقتصادات من احت
ي               ومع عو  . تحقيق انتعاش سريع في الطلب المحلي      اتج المحل ع الن ع أن يرتف ة، ُيتوق سابقة لألزم ستوياتها ال ى م ام التجارة إل دة أحج

 .  في المائة5 في المائة هذا العام، بينما ُيتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ألمريكا الالتينية بنسبة 8اإلجمالي آلسيا بنحو 

ا             ة           وعلى العكس من ذلك، آان االنتعاش ضعيفًا في اقتصادات أوروب ة انتقالي ي تمر بمرحل شرقية الت ة،    . الوسطى وال ل األزم وقب
وال                دفقات رؤوس األم ى صافي ت شدة عل تعرضت هذه البلدان في آثير من األحيان لعجز ضخم في الحساب الجاري واعتمدت ب

ك    وقد تفاقم هذا الوضع بسبب سياسات االقتصاد الكلي التقييدية التي اتبعت لمواجهة             . المتجهة إلى الداخل   ان ذل األزمة، وآثيرًا ما آ
 .يتم في إطار البرامج التي يقودها صندوق النقد الدولي

ة            ويشير التقرير إلى أن التأثير المباشر لالضطراب المالي على البلدان األفريقية آان أضعف، بما أن اندماجها في األسواق المالي
ة األخرى           اطق النامي دماج المن ا آكل         وبي. الدولية أضعف آثيرًا من ان دل النمو في أفريقي وغ مع ع بل ا يتوق ام     5نم ة في ع  في المائ

 ).باستثناء جنوب أفريقيا( في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء 6، سيقترب هذا المعدل من 2010
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الي    ام الم ار النظ الي دون انهي اذ الم رامج اإلنق ت ب ئة، حال سوق الناش صادات ال ي بعض اقت ا ف ة، آم دان المتقدم ي البل ا وف ، بينم
و   . عوضت السياسات المالية والنقدية الداعمة بطء الطلب الخاص      ونتيجة لذلك، عادت معظم البلدان المتقدمة إلى تحقيق معدالت نم

ى أن    . 2009إيجابية بين الربعين الثاني والرابع من عام         ر إل د نمط النمو         ومع ذلك، يشير التقري ى حد بعي ل إل نمط االنتعاش يماث
وهذا الوضع ال يسمح قط بمعالجة المسألة التي تدخل في صلب            . غير المتوازن الذي شهده الطلب العالمي في الفترة السابقة لألزمة         

وائض في        فقد شهدت الواليات المتحدة زيادة في الطلب المحلي تفوق الزيادة في البلدين الرئيسيين              . 2008أزمة عام    ا ف ذين حقق الل
صادرات          - وهما ألمانيا واليابان     -الحساب الجاري    ى ال ر أن   .  حيث استمرت ديناميات النمو والعمالة تعتمد بشدة عل ويضيف التقري

ة            داخل، مرآز األزم شأت في ال ون ن أوروبا أصبحت في الشهور األخيرة، بسبب مشاآلها المتعلقة بالديون التي هي في معظمها دي
 .مية والعنصر البطيء في االنتعاشالعال

 

ستمر إذا ظل يترآز     "والحظ األمين العام لألونكتاد سوباتشاي بانيتشباآدي في العرض العام للتقرير أن     ن ي النهوض من الكساد ل
سبب في األز                ي ت ل   على عوامل مؤقتة، مثل دورات المخزون وبرامج الحفز المالي االستثنائية، وإذا بقيت أوجه القصور الت ة مث م

 ".النظم المالية غير المنظمة، وانعدام المساواة في الدخول، واالختالالت العالمية

 

شأن        ق مجموعة العشرين ب داعي تواف ا وت اء أوروب ع أنح الي في جمي شار التقشف الم ة من أن انت ر التجارة والتنمي ويحذر تقري
والتخلي السابق ألوانه عن سياسات      .  بل بحدوث انكماش حلزوني     ،  الرآود اإلقتصادي ثانية   بعودة المواجهة المشترآة لألزمة ينذر   

د في                            دان أن تعتم ذه البل ى ه ي أن عل حفز الطلب على مستوى االقتصاد الكلي سعيًا لتقليل عجز الميزانية واستعادة ثقة األسواق يعن
ل عبء ر    ": االنتفاع المجاني "وهنا تنشأ مشكلة    . صادراتانتعاشها على ال   دول تنق ة  فهذه ال ز عاي ى اآلخرين وتصد    حف ر ي الطلب إل

ساءل            . البطالة إلى بقية أنحاء العالم     صادرات، فللمرء أن يت ى ال سه عل ا في الوقت نف ونظرًا ألن البلدان ال تستطيع أن تعتمد جميعه
د  ينبغي للحكومات أال تس"ويذآر التقرير، آقاعدة عامة، أنه   .  المصدر الذي سيأتي منه الطلب على الواردات       بشأن حب الحفز إال بع

 ".تحقيق انتعاش آامل للطلب المحلي الخاص في بلد آل منها

 

د      : ويذآر التقرير أن التنسيق على مستوى مجموعة العشرين يشهد حاليًا هذه المشكلة            الي، ق فمنطقة اليورو، بالتزامها بالتقشف الم
ل ال               صادات األخرى، مث وى             تحقق انتفاعًا مجانيًا من حوافز الطلب في االقت ع سياسات توسعية أق ي تتب ات المتحدة الت د  . والي ويؤآ
 .التقرير أن االتفاق بشأن مواجهة األزمة مواجهة مالئمة لم يعد له وجود

ا              رة إذ م ين األخي شهدها األعوام األربع ة ت ى معدالت بطال وبالرغم من التحسن األخير، يعاني عدد آبير من البلدان حاليًا من أعل
ه من                . 2008لى السكان تنخفض منذ عام      برحت نسبة العمالة إ    ى أن ر إل ام للتقري شاي في العرض الع ام سوبات ين الع ويخلص األم

 ".الضروري مواصلة الموقف التوسعي للسياسة المالية بغية منع حدوث انكماش حلزوني واستمرار تفاقم وضع العمالة
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