
  

 

 

 
 بيان صحفي

 حظر
ال يسمح باقتباس محتويـات هـذا التقرير أو تلخيصها في 

 الصحافة أو اإلذاعـة أو التلفـزة
 2000سبتمبر / أيلول19قبل يوم 
  بتوقيت غرينتش00/22الساعة 

TAD/INF/2853 
 2000سبتمبر / أيلول19

 اقتصاد عالمي ذو وجهين يثير قلق خبراء األونكتاد االقتصاديين

  في المائة هذا العام؛3تجاوز النمو قد ي
 ولكن هل يستمر ذلك؟

وم        الم الي تمام الع ذب اه ي ج بارتان ف اديتان ج ان اقتص بارى قوت تت
ا  وادر   : وهم د   "ب تدعمه التكنولوجيات الحديثة، وتفاقم    " اقتصاد جدي

وق  ة بالس ة المحكوم بط بالعولم تقرار المرت دم االس ود . ع م وج ورغ
لعالمي هذا العام، فقد استمرت االختالالت ظواهر صحية في االقتصاد ا

ة وتدفقات رؤوس األموال             ات الخارجي نمو والمدفوع ي ال . الضخمة ف
ة         اتق السياس لى ع ع ع تالالت يق ذه االخ ل ه بء تعدي رًا ألن ع ونظ

وفي ظل هذه الشواغل . النقدية وحدها فإن هذا ال يكفل معالجة سلسلة
 )1(2000 يصدر اليوم تقرير التجارة والتنمية لعام

 استمرار عدم التزامن بين االقتصادات الكبرى

ك بصورة آبيرة إلى                    زى ذل ام الماضي ويع ي الع ة ف المي عن الحاف راجع االقتصاد الع ت
داث غير متوقعة، شملت احتفاظ اقتصاد الواليات المتحدة بقوته   وتحسنت اآلفاق القريبة لهذا . أح

نمو             تجاوز ال تظر أن ي ث ُين ام حي ي الم   3الع لكن ذلك، وفقًا للتقرير، يتوقف بصورة آبيرة . ائة ف
تقطع  ول األداء الم ة تح ان و إمكاني ر األم تحدة إلى ب ات الم ة وصول اقتصاد الوالي لى إمكاني ع

 .ألوروبا واليابان إلى شيء يمكن االعتماد عليه بصورة أآبر
 ــــــــــــــــ

نمية،     )1(  تجـارة والت ر ال بيع ( Trade and Development Report, 2000 2000تقري م الم  رق
E.00.II.D.19, ISBN 92-1-112489-1 (   ن الحصول عليه بسعر  دوالرًا أمريكيًا وبسعر خاص قدره 45يمك
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تحدة     ات الم لت الوالي تقرير ب   -وواص فها ال تي وص ر " ال تري األخي نقذ"و" المش " الم
المي      ترة توسع شهدتها في التاريخ الحديث، وساعدها على ذلك التدفقات              -لالقتصاد الع  أطول ف

ل، و    لة األج ل والطوي يرة األج خمة القص ة الض د  المالي ي آن واح ثة ف نولوجيات الحدي . التك
ن   ل م بطالة إلى أق ام  4وانخفضت ال ل ع ي أوائ ة ف ي المائ عًا 2000 ف ا زال التضخم خاض  وم

يطرة  وق  . للس دل يف ادي بمع نمو االقتص تدامة ال ن اآلن اس ن ال يمك زايد 4ولك ة وت ي المائ  ف
واردات بمعدل     المدخرات الخاصة بتزايد ويشير التقرير إلى أن اقتران تضاؤل  .  في المائة  12ال

ون الخاصة وتعاظم عجز الحساب الجاري وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وإن آان يوفر حافزًا        الدي
. من حوافز آينـز القتصاد الواليات المتحدة، قد ينتهي بتغييرات أعنف آثيرًا مما يلزم أو ُيستحب

بعينات والثمانينات مدى السرعة التي قد               داث الس د أوضحت أح تختفي بها رغبة المستثمرين    وق
 .في الخارج في امتالك أصول مقومة بالدوالر

باين أداء النمو                           رًا ألن ت ام الماضي نظ ي الع ثرت ف د تع ا ق تقرير إلى أن أوروب ير ال ويش
زي         نك المرآ افح الب د آ د وق دي موح ف نق ن موق بحث ع د ال د عّق ة ق نطقة األوروبي ل الم داخ

لى         تقل ع اد موقف مس ي إليج ي مواجهة أسواق مالية عالمية عالية    األوروب ات ف توى السياس  مس
تكامل  ام         . ال ي ع ان ف . ، وساعدها على ذلك االنتعاش الذي شهده شرق آسيا       1999وانتعشت الياب

إن اإلنفاق الخاص ما زال هشًا مما يجعل الكثير                  ام، ف ذا الع بدو أفضل ه توقعات ت انت ال ئن آ ول
 ويتأثر النمو في آل من أوروبا واليابان تأثرًا سريعًا بأي           .متوقفًا على الصادرات واإلنفاق العام    

اع في أسعار الفائدة بالواليات المتحدة وبالبطء الحاد في ذلك االقتصاد            ويفيد التقرير أيضًا   . ارتف
بأن تجربة الواليات المتحدة الحديثة تعطي دروسًا هامة على مستوى السياسات لتقليل البطالة في 

 . الميزانية في اليابانأوروبا وإدارة عجز

 النفط والتضخم والنمو

جعة للغاية أسلوب تخلص االقتصاد العالمي من االرتفاع            ور المش ن األم تقرير م بر ال يعت
ام       ن منتصف ع تداء م نفط اب عار ال ي أس اد ف عها   1999الح ة إلى وض واق المالي ودة األس  وع

بيعي إلى حد ما     سعار النفط على النمو العالمي سيكون وتشير نماذج المحاآاة إلى أن تأثير أ      . الط
 .محدودًا وسيقتصر غالبًا على البلدان النامية المستوردة للنفط

ام       ي ع ة ف تجارة العالمي م ال ادة قي لى زي نفط ع عار ال اع أس اعد ارتف انت 1999وس ، وآ
صين وأدى نمو الواردات بقوة في ال     . االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية هي االستثناء الوحيد       

واليابان والواليات المتحدة إلى احتفاظ األسواق بنشاطها وسجلت البلدان النامية تحوًال آبيرًا في    
تي نمت بأآثر من           ال الصادرات ال  في المائة في 7 في المائة مقارنة بانكماش بلغت نسبته        8مج

ام  د    . 1998ع نفط ق ر ال رى غي ية األخ لع األساس ة للس ر المؤاتي ات غي د أن االتجاه ابت بي  أص
األسعار، وبخاصة أسعار القطن والسكر والكاآاو والبن، مما أثر سلبيًا على عدد آبير من البلدان 

 .النامية
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دة إلى البلدان                      تدفقات الخاصة الواف ة وزاد صافي ال واق المالي تقرار إلى األس اد االس وع
تجاوز الرق                    م ي ان ل تقالية، وإن آ لة ان ر بمرح تي تم نامية واالقتصادات ال م الذي تحقق في عام  ال

وآانت أهم الزيادات في األسهم وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر حيث .  إال بقدر طفيف1998
رآة  وى المح ي الق راء ه ج والش ليات الخصخصة والدم انت عم ك، انخفض . آ لى عكس ذل وع

ات رؤوس األموال الخاصة الوافدة على هيئة ديون للبلدان النامية انخفاضاً              حادًا في صافي تدفق
ام    ناطق، حيث حقق شرق آسيا معظم الزيادات            . 1999ع ن الم بير بي اوت آ ناك تف ان ه وما . وآ

ام        اق ع ت آف ر مؤآدة، وبخاصة مع التقلبات الكبيرة التي تشهدها من جديد األسهم         2000زال  غي
 .في األسواق الناشئة

 اآلفاق المرتقبة للبلدان النامية

، حيث تراجع متوسط نصيب الفرد  1999تينية في عام    تدهورت الظروف في أمريكا الال     
ام   نذ ع لمرة األولى م ل ل ن الدخ ة باقتصاد  . 1990م بط بصالت وثيق تي ترت يك ال د أن المكس بي

تحدة، قاومت هذا االتجاه، وسجلت بعض االقتصادات الصغيرة في منطقة الكاريبي         ات الم الوالي
دًا وًا جي إن انخف . نم رى، ف اء األخ ي األنح ا ف تقييد  أم ات ال ية، وسياس لع األساس عار الس اض أس

ليمية آانت جميعها عوامل                       تجارة اإلق ار ال لي وانهي توى االقتصاد الك لى مس بعة ع رطة المت المف
لدان        ي بعض الب ود ف وال أن البرازيل              . رآ نطقة ل ي الم د ف دى أبع تردي م لغ ال ن أن يب ان يمك وآ

ا آان متوقعًا، حيث اقترب معدل نموها      تمكنت من مقاومة اضطرابها المالي على نحو أفضل مم        
ن    تها          1م ار عمل د انهي ة، بع ي المائ ن رآود شديد بعد نجاحها في      .  ف انت م د ع تين فق ا األرجن أم

 .تثبيت سعر صرف الدوالر

ام     ي ع ودًا ف ًا رآ ريقيا أيض هدت أف لع   . 1999وش عار بعض الس اض أس كل انخف د ش فق
ية، والصراعات السياسية والطقس عبئاً       بيد أن التقرير   .  آبيرًا في أنحاء آثيرة من القارة      األساس

اه      ن االتج لى م نمو أع ان ال ث آ ريقيا حي رق أف مال وش ي ش ة ف واهد اإليجابي ظ بعض الش يالح
ومع ذلك، يظل التحدي    . اإلقليمي، ويبدو أن أسوأ الظروف قد انتهت في نيجيريا وجنوب أفريقيا          

ي أفريقيا جنو        ات ف توى السياس لى مس ب الصحراء هو إيجاد وسيلة لزيادة االستثمار األساسي ع
دره  و ق دل نم لوغ مع بي  6لب نقد األجن رات وال ود المدخ ة قي ي مواجه ة ف ي المائ ًا ( ف ر أيض انظ

TAD/INF/2850 يوليه/ تموز14 المؤرخ في.( 

وسجلت االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أعلى معدالت نموها خالل عشر سنوات،               
ذا ال       ز ه ث ناه دل  حي ة  2.4مع ي المائ ول هذا المعدل     .  ف بيرًا ح نًا آ ناك تباي د أن ه فقد تمكنت . بي

ية في النصف الثاني           ة الروس دوى األزم ن ع ن التخلص م ا الوسطى م وآان التحول في . أوروب
ثر مدعاة للدهشة حيث تجاوز النمو        ها أآ يا نفس  بفضل االرتفاع 1999 في المائة في عام 3روس

نفط        عار ال ي أس اد ف لى عكس ذلك، ُأضيرت دول البلطيق بشدة باألزمة الروسية        . الح ورغم . وع
ة االقتصاد الكلي هشة واآلفاق                    ت حال ا زال ا، م رقي أوروب نوب ش ي ج ني ف تهاء الصراع العل ان

ة ادية قاتم ن     . االقتص لف ع لدان ال تخت ذه الب ا ه تي تواجهه تحديات ال تقرير إلى أن ال ير ال ويش
ودة في معظم أ       تحديات الموج نحاء العالم النامي، وفي هذا الصدد أيضًا لم تكن استجابة البلدان ال

 .المتقدمة آافية حتى اآلن

ام     ي ع بيرًا ف ًا آ يا نجاح ت آس وة،   . 1999وحقق عود بق نمو إلى الص اه ال ول اتج د تح فق
تجاوزًا    ة    5م ي المائ ان أداء اقتصادي الهند والصين الكبيران، واللذين حققا نموًا يناهز            .  ف  7وآ
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ي المائة، أعلى من المتوسط، لكن االنتعاش الحاد الذي شهده شرق آسيا هو الذي استأثر بمعظم ف
تمام  ة آوريا غير عادي        . االه ان نهوض جمهوري وبلغ معدل النمو في ماليزيا رقما مزدوجا    . وآ

ن عام          هور األولى م ي الش . ، بمساعدة محدودة من المؤسسات المالية المتعددة األطراف       2000ف
و  ا زالت مخاطر االتجاه نحو الهبوط آبيرة               ويش بر وم يا غموض أآ تقبل إندونيس لكن من . ب مس

ررو                تابع مق ام، وسوف ي ذا الع ًا ه ثر توازن يا أآ ي شرق آس الي ف نمو اإلجم ون ال توقع أن يك الم
ات في جميع أنحاء المنطقة عن آثب مباحثات االنضمام التي ستجريها الصين مع منظمة    السياس

 .لميةالتجارة العا

 خلف زجاج داآن

تي دعت إلى الخوف من الرآود خالل الفترة             ية ال باب األساس تقرير إلى أن األس ير ال يش
ل إن هناك تصدعات جديدة قد ظهرت        1998-1999 تمرة فحسب، ب فقد تشهد اآلفاق .  ليست مس

ي      برى ف ناعية الك لدان الص تمرت الب ا اس ريعًا إذا م ورًا س نامية تده لدان ال بة للب د المرتق  تحدي
 . سياساتها غير مبالية بانعكاساتها العالمية

اعدت اقتصاد الواليات المتحدة على القفز إلى األمام قد ضاعفت من             تي س ل ال إن العوام
ويشير التقرير إلى أن ارتباط هذه االختالالت حاليًا بعجز       . الهشاشة المالية واالختالالت العالمية   

اع الخاص وليس القطاع العام يز     يد من هشاشة الحالة وأن أسعار الفائدة عاجزة عن إجراء القط
ة  حيحات الالزم ة        . التص نية األوروبي بر الوط رآات ع عي الش بب س تالالت بس اقمت االخ وتف

. واليابانية إلى اقتحام مجال التكنولوجيات الحديثة عن طريق عمليات الدمج والشراء عبر الحدود
لى ر تفائل ع المي م يناريو ع ود س توقف وج ي وي نمو ف ن ال رفق، وتحس تحدة ب ات الم و الوالي س

دوالر تدريجياً              عر ال ائدة وتصحيح س عار الف نفط وأس عار ال تقرار أس ان، واس ا والياب لكن . أوروب
ـة النقدية وحدهما لن يكون هو            ـوق والسياس ـوى الس لى ق ال ع ليق اآلمـ ير إلى أن تع تقرير يش ال

تاج األمر إلى زيادة التعاون ال        . الحل  دولي ووجود قيادة دولية أآثر جرأة آتلك القيادة    فسوف يح
 .التي بشرت بالعصر الذهبي الماضي

** *** ** 
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