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 مع انقضاء الشتاء القاتم في آسيا، يخلص األونكتاد إلى
 أنه يلزم فعل المزيد من أجل العودة إلى الصيف الهانئ

 
 "إمالءات الشرآات واألسواق العالمية"التقرير يحذر من عدم ترك نمو المنطقة ل  

 ـــــــــــــــــــــ
َبر         إن اال  أتي بالِع ها، ي ة نفس ة المالي أن األزم أنه ش يا، ش ي شرق آس تعاش االقتصادي ف ن

نامية    لدان ال تقرير التجارة (وتخلص دراسة  األونكتاد لالنتعاش اآلسيوي، التي نشرت اليوم        . للب
 :، إلى أربع نتائج رئيسية، وهي))1(2000والتنمية لعام، 

 ـــــــــ
نمية ل    )1(  تجارة والت ر ال ام،  تقري بيع،    (2000ع ـم الم -E.00.II.D.19, ISBN92-1رق

عر   ) 112489-1 ليه بس ول ع ن الحص دره  45يمك اص ق عر خ ريكيًا، وبس  دوالرًا 19 دوالرًا أم
 :أمريكيًا في البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية، من العنوان التالي

 United Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, 
fax:+ 41 22 917 0027, e-mail: unpubli@unog.ch, Internet: http://www.un.org/publications; or from 
United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York, NY 10017, 
USA, telephone: +1 212 963 83 02 or + 1 800 253 9646, fax: + 1 212 963 34 89, e-mail: 
publications@un.org. 

 حظر
ال يسمح باقتباس محتويات هذا التقرير أو 

تلخيصها في الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزة قبل
 00/22 الساعة 2000سبتمبر / أيلول19يوم 

 بتوقيت غرينتش
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ان سببها السياسات الضاّلة، على الرغم           • تعاش آ ار واالن ات االنهي أن أقصى درج
 من أنه آانت توجد بدائل؛

أن حاالت الضعف الهيكلي قد تفاقمت من جراء رفع أسعار الفائدة، وأن االنتعاش     •
 ما زال هشًا؛

ق   • يلزم تحقي ه س نًا، وأن ًا متباي د وزِّع توزيع ة ق تماعي لألزم بء االج و أن الع  نم
 راسخ خالل العقد القادم بغية إزالة أثره؛

المي    • تمويل الع الءات ال رآه إلم بغي ت ل ال ين ل الطوي لى األج نطقة ع و الم أن نم
 .والشرآات واألسواق العالمية

رر          ة، إلى أن الض ة لألزم ات العام دي السياس ع تص ره لوق ي تقدي تقرير، ف لص ال ويخ
يوي  ة اآلس ناء األزم دث أث ذي ح ي ال تيجة   الرئيس ائدة، ال ن عار الف ع أس راء رف ن ج دث م د ح ة ق

آما أن تصدي تلك السياسات، الذي جرى بالطرق التقليدية المعهودة، لم           . النخفاض قيم العمالت  
ل عن طريق إحداث انتكاس شديد وانهيار قوي في                        ثقة، ب ادة ال تقرار عن طريق إع لب االس يج

إن تفهُّم الماضي عقب حدوثه، والنظر . ه مثيلالواردات وتراآم لالحتياطيات على نحو لم يسبق ل
ب األمور آذلك        ي عواق ) 1998أغسطس / آب28المؤرخة  TAD/INF/2760انظر أيضًا الوثيقة (ف

أن توفير سيولة دولية وافية من أجل تجديد االحتياطيات، إلى جانب فرض قيود مؤقتة                  ان ب يوحي
تحقاق، هي االجراءات التي آان ينبغي  على أسعار الصرف، وتجميد الديون، وإرجاء آجال االس       

 .اختيارها أدوات للسياسات العامة منذ البداية
فقد خلص التقرير إلى . إن استقرار العمالت، لدى تحقيقه، لم يكن آافيًا إلحداث االنتعاش    

نقدية التي آانت تتوخى                         ات الضريبية وال اه السياس ندما ُعكس اتج ر، إال ع م يظه تعاش ل أن االن
تير التضييق    تجربة ماليزيا غير التقليدية فيما يتعلق بفرض         . والتق ة ل تقرير دراس ا يتضمن ال آم

ث يخلص التقرير إلى أن هذا االجراء لم يكن له أثر حاسم        وال، حي رؤوس األم ة ل ضوابط ناظم
ًا وقع إيجابي في االقليم بأسره بفرضه نهجًا           ان له أيض ل آ ور فحسب، ب لد المذآ تعاش الب ي ان ف

 .ًا في إعادة صياغة السياسات العامةأوسع نطاق
إن عبء إعادة                      ة، ف تفحال األزم زئيًا إلى اس د أدى ج ريع ق الي الس تحرير الم ان ال وإذا آ

لى آاهل الدولة، التي تنهض في بعض المناطق بدور أآبر                   ِثَقل ع ع ب د وق ة ق نى المالي كيل الُب تش
ي أي وقت مضى       نه ف  للنظم المالية في جمهورية آوريا   إن التدخل قد أسفر عن التأميم الفعلي      . م

ث ما برحت عملية إعادة التشكيل الهيكلي بطيئة، فقد           ا، حي ند وحده ي تايل ا ف يا؛ أم ي إندونيس وف
إال أن هذا النهج، حسبما ورد في التقرير، يعمل على تراآم المشاآل . اُتبع نهج قائم على األسواق

في ( في المائة من الناتج المحلي االجمالي     30ن  بزيادة الديون العامة، التي باتت تتراوح اآلن بي       
وإن إمكانية التعرض للضغوط ). في إندونيسيا( في المائة منه 90وما يزيد عن ) جمهورية آوريا

الخارجية، سواء من خالل التجارة أو الصدمات المالية، ربما باتت أآبر حتى مما آانت عليه قبل 
 .األزمة

تاد لتجربة شر        ليل األونك ق آسيا تؤآد أن الدورات المالية في األسواق الناشئة تبدو       إن تح
ليدية   تجارية التق دورات ال ن ال ًا ع لفة تمام ابات   , مخت ي الحس ز ف االت العج اه ح س اتج د ُعك فق

ة وُعكس اتجاه فوائض الميزانيات التي آانت شائعة في اقتصادات شرق آسيا قبل حدوث               الجاري
تثمارات الفائ       ة، وُخفِّضت االس رات تخفيضًا آبيراً    األزم لى المدخ وترتبط هذه التغيرات . ضة ع

ع الدخل           ي توزي أن ف رات ذات ش دوث تغي لية بح بل وحتى مع عودة النواتج إلى . االقتصادية الك
وعلى غرار ما . المستويات التي آانت عليها قبل وقوع األزمة، فإن توزيع الدخل يبدو أقل تكافؤًا
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دورات المالية األخرى ف        ي ال ي العالم النامي، فإن األيدي العاملة هي التي تحملت العبء حدث ف
راء تخفيضات في                  ا إج ر قوامه راءات والظواه ن االج ة م ن خالل مجموع ة م ي األزم بر ف األآ
األجور الحقيقية وحدوث زيادة في البطالة، بينما ظلت مستويات الفقر أعلى آثيرًا مما آانت عليه 

 .قبل األزمة
 
 

 نمو أآثر شموليةالحث على توخي نمط 
ثر شمولية، نمو ال يصطدم بسرعة بقيود            و أآ ط نم تقرير إلى وجوب توخي نم يخلص ال

ة  ونظرًا إلى أن األزمة المالية قد أظهرت مخاطر االعتماد المفرط على رؤوس األموال    . خارجي
نظيم عملية التكامل سيظل في مقدمة برنامج عمل واضعي السياسا                إن ت بية، ف واق األجن ت واألس

ة عبر االقليم    فاالقتصاد العالمي أآثر تنافسًا مما . وإن إقامة توازن لن يكون باألمر اليسير  . العام
ن البلدان النامية على أسواق البلدان الصناعية              تزايد م دد م زاحم ع ع ت ي الماضي م ليه ف ان ع آ

، فإن درجة ومع ذلك. وفي وقت ما برحت فيه البلدان الصناعية أقل تغاضيًا عن اختراق األسواق
لدان         لحاق بالب لغاية، وال بيرة ل ناعية آ لدان الص نامية والب لدان ال ن الب تاجية بي ي االن باين ف الت

ات     ن األولوي ة م تثمار أولوي اء االس وب إبق تتبع وج ناعية سيس اء   . الص تمال بق ع اح ن م ولك
لى رأس المال األجنبي لسد الثغرات ف             تماد ع يتناقص االع ة، س لية عالي رات المح ي الدخل المدخ

 .مع الدول الصناعية الرئيسية
تدفقات التجارية والمالية االقليمية دورًا أساسيًا في األزمة وفي االنتعاش على                 د أدت ال لق
وينبغي النظر في مبادرات جديدة على هذا الصعيد، بما يتجاوز نشر المعلومات ووضع             . السواء

مل االشراف و             ا يش تدبِّرة، وبم نظيمية الم لوائح الت الرقابة عن آثب عن االقتراض الخاص في       ال
 .الخارج، والرقابة الشديدة على تدفقات رؤوس األموال التي تحدث نتيجة لعمليات المضاربة

ة إنمائية من جهود في سبيل تحقيق               له دول ا تبذ تقرير أن م رى ال ائد، ي لرأي الس ًا ل وخالف
 هو أمر سيظل يشكل جزءًا ال يتجزأ تكامل استراتيجي بدًال من تكامل أوثق مع االقتصاد العالمي

دة  يوية جدي زة آس ة معج ن أي بية   . م واق األجن وارد واألس لى الم تماد ع ن االع ليل م ا أن التق آم
 .سيستتبع أيضًا إيالء مزيد من األهمية للمصادر المحلية للنمو االقتصادي

** *** ** 
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