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اتسع نطاق االنتعاش االقتصادي العالمي الذي بدأ نحو منتصف  2016واكتسب مزيدا من القوة .ويتوقع العدد الجديد من

تقرير آفاق االقتصاد العالمي أن تواصل االقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدالت نموها الممكن في

العامين الحالي والقادم ،ثم تبدأ في التراجع .وفي األسواق الصاعدة واالقتصادات الناميةُ ،يتوقع أن ترتفع معدالت النمو ثم
تستقر .ولن تدوم معدالت النمو المواتية الحالية بالنسبة لمعظم البلدان .ولذلك ينبغي لصناع السياسات اغتنام الفرصة
السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر استدامة وتسليح الحكومات بأدوات أفضل لمواجهة الهبوط االقتصادي القادم.
ويبدو أن النمو العالمي في سبيله إلى بلوغ معدل  %3.9في العامين الحالي والقادم ،وهو أعلى بكثير مما توقعناه في أكتوبر
الماضي .ومما يساعد في دفع هذا التسارع في الناتج أن منطقة اليورو واليابان والصين والواليات المتحدة تشهد نموا أسرع،
وكلها حققت معدالت تجاوزت التوقعات في العام الماضي ،إلى جانب بعض التعافي في البلدان المصدرة للسلع األولية.
وبخالف الصين ،هناك عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية ستحقق أداء أفضل أيضا هذا العام مقارنة بتوقعاتنا السابقة –

وتشمل هذه المجموعة الب ارزيل والمكسيك وبلدان أوروبا الصاعدة .غير أن المكاسب الكلية لهذه المجموعة من البلدان تتأثر
بالتخفيض الحاد في اآلفاق المتوقعة لبضعة بلدان تحت طائلة الصراعات األهلية ،أبرزها ليبيا وفنزويال واليمن .وال يزال
تنامي التجارة واالستثمار عاملين بارزين يدفعان عجلة االنتعاش العالمي.
ولم يشهد العالم نموا بهذا االتساع والقوة منذ التعافي المبدئي القوي في عام  2010من األزمة المالية التي وقعت في الفترة

 .2009-2008وسيساعد التوسع المتزامن على التخلص من تركات األزمة المتبقية عن طريق تسريع وتيرة الخروج من
مرحلة السياسات النقدية غير التقليدية في االقتصادات المتقدمة ،وتشجيع االستثمار ،وابراء أسواق العمل من ندوبها المتبقية.
غير أن األزمة خلفت آثا ار أخرى تبدو أكثر استم اررية ،بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين على مستوى العالم والتشكك واسع
النطاق لدى عموم المواطنين في مدى قدرة صناع السياسات على توليد النمو القوي واالحتوائي الالزم ومدى رغبتهم في

إنجاز هذه المهمة .وسيزداد هذا التشكك – ويترك آثا ار سياسية سلبية فيما بعد – إذا عجزت السياسة االقتصادية عن مواكبة
تحدي سن اإلصالحات وبناء هوامش األمان المالية الالزمة .ومن شأن النجاح في هذه الجهود أن يدعم النمو متوسط
األجل ،وينشر منافعه على المستويات األدنى في توزيع الدخل ،ويبني الصالبة الالزمة في مواجهة المخاطر القادمة.
وتبدو آفاق النمو المستقبلية مثقلة بالتحديات بالفعل في حالة االقتصادات المتقدمة وكثير من البلدان المصدرة للسلع األولية.
ففي االقتصادات المتقدمة ،سيكون من الصعب أن يعود المعدل المتوسط لنمو دخل األسرة إلى وتيرته السابقة على األزمة

بسبب شيخوخة السكان واالنخفاض المتوقع في وتيرة التقدم نحو معدالت أعلى من اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج .بل يبدو
من األصعب تحقيق زيادة ملموسة في الدخول المتوسطة والدنيا .وباإلضافة إلى ذلك ،ستميل معدالت النمو حتماً إلى
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مستوياتها األضعف على المدى األطول .وسينحسر الدعم الذي تقدمه السياسات في الواليات المتحدة والصين – رغم

ضرورته التي تمليها االختالالت االقتصادية الكلية في هذين البلدين .أما البلدان التي يمكنها اآلن تسريع النمو بتشغيل
العمالة ورأس المال غير المستخدمين بالكامل فسوف تبلغ طاقتها الكاملة .ولذلك فإن الحاجة ملحة ألن تتخذ السياسات
منظو ار استشرافيا – للحد من المخاطر وتعزيز النمو.
وكما جرت العادة ،يحدد الفصل األول من هذا التقرير المخاطر المحيطة بالتنبؤات الموضوعة .وتتسم هذه المخاطر التوازن

على مدار عدة أرباع عام قادمة ،حيث ُيحتمل أن يرتفع النمو عن الوارد في التنبؤات مما يوازن احتمالية األحداث غير
المواتية .ولكن احتمالية التحوالت السلبية في هذه التنبؤات ترتفع مع مرور الوقت.
وقد يتم تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب من المتوقع إذا ظهر طلب زائد ،وهو احتمال كبير في الواليات المتحدة ،حيثما
تحولت سياسة المالية العامة إلى الجانب التوسعي المفرط في الوقت الذي يقترب فيه االقتصاد من مستوى التشغيل الكامل.
ومن شأن التشديد المالي أن يؤدي بدوره إلى فرض ضغوط على البلدان والشركات واألسر عالية المديونية ،وهو ما يشمل

اقتصادات األسواق الصاعدة.
ومن المخاطر األخرى تصا ُعد دائرة القيود التجارية واإلجراءات االنتقامية .فقد أطلقت بالفعل أولى الطلقات في حرب تجارية

محتملة .وقد يحتدم الصراع إذا أدت سياسات المالية العامة في الواليات المتحدة إلى رفع عجزها التجاري إلى مستوى أعلى

دون إجراء مقابل في أوروبا وآسيا لتخفيض الفوائض .وثمة حاجة لتدعيم النظام التجاري متعدد األطراف القائم على قواعد

مستقرة والذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وكان دافعا لما تحقق من نمو غير مسبوق في االقتصاد العالمي .ولكنه اآلن
يبدو معرضا لخطر التمزق.
ومن اآلثار الالحقة لألزمة المالية وتداعياتها الممتدة ما ظهر مؤخ ار من تجدد شعبية السياسات القومية المتطرفة .فقد أدى
ضعف احتماالت زيادة دخل األسر في االقتصادات المتقدمة ،مصحوبا باالتجاه نحو مزيد من االستقطاب في الوظائف

والدخل ،إلى إشعال رد فعل سياسي واسع النطاق يناهض الطرائق السياسية التقليدية .واذا تهاون صناع السياسات في هذا

الصدد ولم يواجهوا تحدي رفع النمو طويل األجل ،يمكن أن تتكثف المخاطر السياسية ،وقد تمحو بعض التقدم الذي تحقق
حتى اآلن في اإلصالحات االقتصادية واالندماج االقتصادي.
وقد وحدت الفصول التحليلية الثالثة في هذا العدد من آفاق االقتصاد العالمي تركيزها على المحددات األساسية للنمو
االقتصادي طويل األجل.

ويعتبر النمو السكاني ،وتوزيع األعمار ،وغيرها من االتجاهات الهيكلية في مجال التوظيف ،عوامل ضرورية لفهم النمو
واالستثمار واإلنتاجية .ويركز الفصل الثاني على المشاركة في سوق العمل في االقتصادات المتقدمة ،حيث تمثل شيخوخة
السكان ،وكذلك تراجع معدالت المشاركة الكلية في سوق العمل في كثير من البلدان ،عوامل معاكسة شديدة التأثير على

النمو .ومما يثير القلق بوجه خاص انتشار التراجع في مشاركة الشباب والرجال في مقتبل العمر .ويوضح هذا الفصل كيف
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يمكن لمجموعة من السياسات – كاالستثمار في التعليم والسياسات الضريبية – أن تخفف حدة هذه اآلثار .لكن المشاركة
ستستمر في االنخفاض حتى في ظل المناهج التي تعتمد أفضل الممارسات.
ويركز الفصل الثالث على تراجع نسبة التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية على مستوى العالم ،وفي االقتصادات المتقدمة
التي تبلغ فيها هذه النسبة مستويات حادة .وقد أثار هذا التحول الهيكلي المدفوع بالتقدم التكنولوجي وبالعولمة قلقا عاما إزاء
احتمالية زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل مع اختفاء "الوظائف الجيدة" .ومن بواعث القلق أيضا أن البلدان الفقيرة حاليا

قد تظل حبيسة مستويات دخل بعيدة عن حدود الدخل العالمية إذا لم يتسن لها المرور قط بمرحلة من التنمية تتسم بكثافة

التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية .غير أن الفصل يشير إلى إمكانية أن تتيح الخدمات مجاال واسعا لرفع اإلنتاجية.

وبالتالي ،فإن أفضل استجابة من السياسات في هذا السياق ليست رفض قوى السوق ودعم الصناعة التحويلية – فربما يكون

ذلك بمثابة مباراة صفرية النتيجة عالمياً – إنما استهداف رفع اإلنتاجية في مختلف قطاعات االقتصاد .ويتطلب هذا الجهد
إصالحات هيكلية ،منها تخفيض الحواجز أمام التجارة في الخدمات ،إلى جانب زيادة الستثمارات في الموارد البشرية التي

من شأنها تعزيز االرتباط بسوق العمل ،كما يرد بالتفصيل في الفصل الثاني.
وأخي ار ،يدرس الفصل الرابع العملية التي ينتشر من خاللها النشاط االبتكاري والدراية التكنولوجية عبر الحدود الوطنية .فعلى
مدار التاريخ ،كانت تدفقات المعرفة عبر الحدود من رواد التكنولوجيا إلى البلدان األفقر بمثابة دوافع قوية لتحقيق التقارب

بين الدخول .واآلن ،يبشر ظهور الصين وكوريا كبلدان رائدة في بعض القطاعات بانتقال أصداء إيجابية إلى البلدان األخرى،
بما فيها البلدان عالية الدخل المستقرة منذ وقت طويل .ويشير هذا الفصل إلى أن التجارة والمنافسة الدوليين يشجعان نشر

المعرفة العالمية ومن ثم يمثالن قناة مهمة تتيح لجميع البلدان االستفادة من العولمة .ومن هذا المنظور ،فإن السياسات التي
تفرض قيودا على التجارة لدعم قطاعات معينة في االقتصاد من منطلق التفضيل السياسي سينتهي بها األمر إلى اإلضرار

بنمو اإلنتاجية.
إن النمو العالمي في مرحلة انتعاش ،لكن الظروف المواتية لن تستمر لألبد ،والوقت مناسب لالستعداد لفترات أصعب .وال
يقتصر االستعداد على إدارة السياسة النقدية وسياسة المالية العامة بمنظور استشرافي حذر ،إنما يتطلب توجيه اهتمام كبير

لالستقرار المالي أيضا  .ومن الضروري أيضا تطبيق سياسات هيكلية وضريبية ترفع الناتج الممكن ،بما في ذلك االستثمار

في الموارد البشرية وضمان أن يجني الجميع ثمار النمو .وبينما يستطيع كل بلد أن يفعل الكثير بمفرده ،يظل التعاون متعدد

األطراف ضروريا بشأن مجموعة من القضايا – تمتد من التجارة إلى تخفيض االختالالت العالمية واألمن اإللكتروني وتغير
المناخ.
 -موريس أوبستفلد
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