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العاملي. فمن املفرت�س  اآفاق االقت�صاد  الواردة يف تقرير  التوقعات  اإليها  اعتماد عدد من االفرتا�صات لكي ت�صتند  مت 

اأ�صعار ال�رشف الفعلية احلقيقية �صتظل ثابتة عند م�صتوياتها املتو�صطة خالل الفرتة من 4 اأغ�صط�س – االأول  �صبتمرب  اأن 

ثابتة  تظل  اأن  ُيفرت�س  والتي   ،)ERM II( الثانية  االأوروبية  ال�رشف  �صعر  اآلية  امل�صاركة يف  العمالت  با�صتثناء   ،2010

بالقيمة اال�صمية قيا�صا اإىل اليورو؛ واأن ال�صلطات الوطنية �صتوا�صل تطبيق �صيا�صاتها القائمة )راجع االإطار األف1 لالطالع 

على االفرتا�صات املحددة ب�صاأن �صيا�صات املالية العامة وال�صيا�صات النقدية القت�صادات خمتارة(؛ واأن متو�صط �صعر النفط 

�صيكون 76.20 دوالرا للربميل يف عام 2010 و78.75 دوالرا للربميل يف عام 2011، و�صيظل ثابتا بالقيمة احلقيقية 

على املدى املتو�صط؛ واأن متو�صط �صعر الفائدة ال�صائد بني بنوك لندن )LIBOR( ل�صتة اأ�صهر على الودائع بالدوالر االأمريكي 

�صيبلغ 0،6% يف عام 2010 و0،8% يف عام 2011؛ واأن متو�صط �صعر الفائدة لثالثة اأ�صهر على الودائع باليورو �صوف يبلغ 

0،8% يف عام 2010 و1،0% يف عام 2011؛ واأن متو�صط �صعر الفائدة ل�صتة اأ�صهر على الودائع بالني الياباين �صوف يبلغ 

0،6% يف عام 2010 و0،4% يف عام 2011. وهذه بالطبع هي افرتا�صات الأغرا�س التحليل ولي�صت تنبوؤات، كما اأن اأوجه 

عدم اليقني املحيطة بها تزيد من هام�س اخلطاأ الذي ميكن اأن تنطوي عليه التوقعات على اأي حال. وت�صتند هذه التقديرات 

والتوقعات اإىل املعلومات االإح�صائية املتاحة حتى اأواخر �صبتمرب 2010.

وفيما يلي االأعراف امل�صتخدمة يف كل اأجزاء تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي:

لالإ�صارة اإىل عدم توافر البيانات اأو عدم انطباقها؛  . . .

فيما بني ال�صنوات اأو ال�صهور )2009-2010 اأو يناير- يونيو، على �صبيل املثال( لالإ�صارة اإىل ال�صنوات اأو ال�صهور   -

امل�صمولة، مبا فيها �صنوات اأو �صهور البداية والنهاية؛

بني ال�صنوات اأو ال�صهور )2010/2009، على �صبيل املثال( لالإ�صارة اإىل �صنة امليزانية اأو ال�صنة املالية.  /

“مليار” تعني األف مليون، بينما “تريليون” تعني األف مليار؛
“نقاط االأ�صا�س” ت�صري اإىل 0.01 نقطة مئوية )فمثال، 25 نقطة اأ�صا�س تعادل ُربع نقطة مئوية(.
ت�صري امل�صاحات املظللة يف االأ�صكال البيانية واجلداول اإىل توقعات خرباء �صندوق النقد الدويل.

 اإذا مل ُيذكر امل�صدر على اجلداول واالأ�صكال البيانية، تكون البيانات م�صتقاة من قاعدة بيانات اآفاق االقت�صاد العاملي. 

ترجع الفروق الطفيفة بني مفردات االأرقام واملجاميع الكلية اإىل عملية التقريب. 

ال ي�صري م�صطلح »بلد«، ح�صب ا�صتخدامه يف هذا التقرير، يف جميع احلاالت اإىل كيان اإقليمي ي�صكل دولة ح�صب مفهوم 

القانون والعرف الدوليني. واإمنا ي�صمل هذا امل�صطلح اأي�صا، ح�صب ا�صتخدامه يف هذا التقرير، بع�س الكيانات االإقليمية التي 

ال ت�صكل دوال ولكن توجد بيانات اإح�صائية متوافرة عنها وُيحتفظ بها على اأ�صا�س منف�صل وم�صتقل.

ويت�صمن التقرير بيانات جممعة للمجموعات البلدان املختلفة ح�صب خ�صائ�صها االقت�صادية اأو االإقليم التابعة له. وما 

مل يذكر خالف ذلك، فاإن البيانات املجمعة للمجموعة الُقطرية يتم التعبري عنها ب�صل�صلة ح�صابات ت�صتند اإىل 90% اأو اأكرث 

من البيانات املرجحة لهذه املجموعة.

وال تنطوي احلدود واالألوان والت�صميات وال غريها من املعلومات امل�صتخدمة يف اخلرائط الواردة يف هذا التقرير على اأي 

ا�صتنتاجات من جانب �صندوق النقد الدويل ب�صاأن الو�صع القانوين الأي اإقليم وال اأي تاأييد اأو قبول لهذه احلدود.«

االفرتا�صات واالأعراف املتبعة



�

مزيد من املعلومات والبيانات

ط

اآفاق االقت�صاد العاملي يف موقع �صندوق النقد الدويل على �صبكة االإنرتنت،  ميكن االطالع على الن�س الكامل لتقرير 

اآفاق  www.imf.org. وت�صاحب هذا التقرير على املوقع االإلكرتوين جمموعة بيانات م�صتمدة من قاعدة بيانات  وعنوانه 

االقت�صاد العاملي، وهي اأكرب من املجموعة الواردة يف التقرير نف�صه وتتاألف من ملفات ت�صم �صال�صل البيانات التي يتكرر 

طلب القراء عليها. وميكن حتميل هذه امللفات اإلكرتونيا ال�صتخدامها يف جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر.

الربيد  اأو  العادي  بالربيد  بياناته  العاملي وقاعدة  االقت�صاد  اآفاق  تقرير  ا�صتف�صارات حول حمتوى  اأي  اإر�صال  ويرجى 

االإلكرتوين اأو الفاك�س )ال تقبل اال�صتف�صارات الهاتفية( اإىل العنوان التايل:
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تعترب التحليالت والتوقعات الواردة يف تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي جزءا ال يتجزاأ من رقابة �صندوق النقد الدويل على 

التطورات وال�صيا�صات االقت�صادية يف بلدانه االأع�صاء، وكذلك التطورات يف االأ�صواق املالية الدولية والنظام االقت�صادي 

العاملي. وياأتي ا�صتق�صاء االآفاق امل�صتقبلية وال�صيا�صات املتوقعة نتاجا لعملية مراجعة �صاملة لتطورات االقت�صاد العاملي 

جتريها اإدارات �صندوق النقد الدويل، وت�صتند بالدرجة االأوىل اإىل املعلومات التي يقوم بجمعها خرباوؤه من خالل م�صاوراتهم 

مع البلدان االأع�صاء. وتتوىل اإجراء هذه امل�صاورات على وجه اخل�صو�س اإدارات املناطق اجلغرافية يف ال�صندوق - وهي 

واإدارة ن�صف  الو�صطى،  واآ�صيا  االأو�صط  ال�رشق  واإدارة  االأوروبية،  الهادئ، واالإدارة  اآ�صيا واملحيط  واإدارة  االإفريقية،  االإدارة 

واإدارة  والراأ�صمالية،  النقدية  االأ�صواق  واإدارة  وال�صيا�صات واملراجعة،  اال�صرتاتيجيات  اإدارة  الغربي - باال�صرتاك مع  الكرة 

�صوؤون املالية العامة.  

وقد مت تن�صيق التحليل الوارد يف هذا التقرير يف اإدارة البحوث وفق التوجيهات العامة لل�صيد اأوليفييه بالن�صار، امل�صت�صار 

اإدارة البحوث، وال�صيدة  ال�صيد يورغ دكري�صن، املدير امل�صاعد يف  اإدارة امل�رشوع  اإدارة البحوث. وتوىل  االقت�صادي ومدير 

بتايا كويفا بروك�س، رئي�س ق�صم يف اإدارة البحوث. 

فريدمان،  وت�صارلز  دوتاغوبتا،  وروبا  دفريز،  وبيت  اأبي�س،  عبدول  فهم  التقرير  هذا  يف  االأ�صا�صيون  امل�صاهمون  اأما 

واأال�صدير  بي�صكاتوري،  واأندريا  مي�رشا،  وبرا�صي  يل،  ودانييل  الك�صتون،  ودوغال�س  كانان،  وبراكا�س  غواجاردو،  وجاميي 

واأجنيال  ديني�س،  و�صتيفاين  اأ�صدوريان،  وغافني  كوان،  توه  من  كل  البحثي  اجلانب  يف  و�صاعد  توبالوفا.  وبيتيا  �صكوت، 

ا�صبرييتو، واإميوري اأوك�س، ومراد اأومويف، واآندي �صاالزار، ومني كيو �صونغ، واإيرغومنت تولون، وجي�صي يانغ. وقد توىل 

اإدارة قاعدة البيانات ونظم الكمبيوتر كل من �صوراب غوبتا، وماهنوز هيماتي، ولوران ماي�صرت، ولي�صيل اأمبي، وفالدميري 

بوغاي، واأنا�صتا�صيا فران�صي�س، وويندي ماك، و�صامي�صو مابونديرا، ونو نغويني، و�صتيف جان. اأما معاجلة الكلمات فقامت 

اأي�صا كل من رودولف بيمز، وجون بلودورن، وفيليب براك،  اأر�صد، وتيتا غونيو. و�صاهم يف هذا العمل  بها كل من جنيتا 

اإيغن ، وروبرت جون�صن، ومايكل  اأربيل، وروبرتو غار�صيا-�صالتو�س، وروبرت غريغوري، وتوما�س هلبلنغ، و دنيز  وني�صا 

كومهوف، وبراكا�س لونغاين وبيتار مان�صيف، وتروي ماثي�صن، و�صوزانا مور�صوال، وديفيد ريك�صفيلد، و�صون رو�س، وجاير 

رودريغز، ومارينا رو�صيه، وروبرت تيتلو، وكي-مو يي. وقدم ديفيد رومر من اإدارة البحوث اال�صت�صارة والدعم، وقدم دونالد 

اإنتاج  وتن�صيق  الن�س  بتحرير  وقامت  واالقرتاحات،  التعليقات  كلينتون  كيفن  وقدم  اخلارجي.  امل�صت�صار  ديفي�س خدمات 

املطبوعة ليندا غريفني كني من اإدارة العالقات اخلارجية.

وقد اأفاد هذا التحليل من التعليقات واملقرتحات من اخلرباء يف اإدارات ال�صندوق االأخرى، وكذلك من املديرين التنفيذيني 

بال�صيا�صات  املتعلقة  واالعتبارات  التقرير  يف  الواردة  التوقعات  اأن  غري   .2010 �صبتمرب   20 يف  للتقرير  مناق�صتهم  بعد 

االقت�صادية هي من اإعداد خرباء ال�صندوق وينبغي اأال تن�صب اإىل املديرين التنفيذيني اأو اإىل �صلطاتهم الوطنية.

متهيد





Foreword

ل

 –– وم�صتمر”  ومتوازن  قوي  عاملي  “تعاٍف  حتقيق 

يف  حددته  الذي  للهدف  الع�رشين  جمموعة  و�صف  ح�صب 

ب�صهولة.  ملمو�صا  واقعا  لي�صبح  يكن  مل   –– بيت�صربغ  قمة 

العمل  منوال  اإىل  العودة  جمرد  من  بكثري  اأكرث  يتطلب  اإنه 

من  يخلوان  ال  اأ�صا�صيني  اإجراءين  ي�صتوجب  حيث  املعتاد، 

ال�صعوبة ال�صتعادة التوازن االقت�صادي. 

الداخلي.  التوازن  ا�صتعادة  فهو  االأول  االإجراء  اأما 

على  املايل  التن�صيط  �صاعد  اخلا�س،  الطلب  انهار  فحينما 

التن�صيط  لكن  الناجت.  اأ�صاب  الذي  الهبوط  حدة  تخفيف 

املايل ينبغي اأن يرتاجع يف نهاية املطاف مف�صحا املجال 

ل�صبط اأو�صاع املالية العامة، كما يتعني اأن يكون الطلب 

على  قادرا  ي�صبح  حتى  الكافية  بالدرجة  قويا  اخلا�س 

قيادة التعايف اجلاري واحلفاظ على النمو. 

التوازن اخلارجي.  ا�صتعادة  الثاين يف  االإجراء  ويتمثل 

فكثري من االقت�صادات املتقدمة التي اأفرطت يف االعتماد 

اأن  يجب  املتحدة،  الواليات  واأبرزها  املحلي،  الطلب  على 

وكثري  ال�صادرات.  �صايف  على  اأكرب  بدرجة  االعتماد  تبداأ 

من اقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة التي اأفرطت يف االعتماد 

تبداأ  اأن  يجب  ال�صني،  واأبرزها  ال�صادرات،  �صايف  على 

االعتماد بدرجة اأكرب على الطلب املحلي. 

وهناك بطء �صديد يف التقدم نحو اإجناز هذين االإجراءين. 

فال يزال الطلب املحلي اخلا�س �صعيفا يف االقت�صادات 

ما  جتاوزات  ت�صحيح  ال�صعف  هذا  ويعك�س  املتقدمة. 

التي خلفتها هذه االأزمة.  الندبات  قبل االأزمة كما يعك�س 

االقرتا�س  يف  اأفرطوا  الذين  االأمريكيون  فامل�صتهلكون 

وتخفي�س  االدخار  زيادة  اإىل  االآن  حتولوا  االأزمة  قبل 

االأجل  يف  للطلب  معوقا  عبئا  ي�صكل  ما  وهو  اال�صتهالك، 

الق�صري رغم كونه تطورا اإيجابيا على املدى الطويل. وقد 

انح�رشت مظاهر الرواج ال�صابقة يف اأ�صواق امل�صاكن لتف�صح 

املجال اأمام حالة من الركود، وُيتوقع اأن تظل اال�صتثمارات 

ال�صعف  الوقت، كما تظل مواطن  لبع�س  ال�صكنية �صعيفة 

يف النظام املايل مبثابة قيد يكبل انطالقة االئتمان. 

حمدودة.  اخلارجي  التوازن  ا�صتعادة  تزال  وال 

االقت�صادات  منو  يف  ت�صاهم  ال  ال�صافية  فال�صادرات 

ومن  كبريا.  يزال  ال  االأمريكي  التجاري  والعجز  املتقدمة، 

ناحية اأخرى، ال يزال كثري من اقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة 

ويتحرك  اجلارية  ح�صاباته  يف  كبرية  فوائ�س  يحقق 

املزيد من  بتكوين  الداخلة  الراأ�صمالية  التدفقات  ملواجهة 

االحتياطيات كاإجراء اأ�صا�صي بدال من اللجوء لرفع اأ�صعار 

غري  م�صتوى  الدولية  االحتياطيات  بلغت  وقد  ال�رشف. 

م�صبوق بالفعل وال تزال يف زيادة م�صتمرة. 

والتوازن  القوة  اإىل  يفتقر  تعاٍف  ذلك  كل  وحم�صلة 

وتتهدده خماطر عدم اال�صتمرار. فعلى مدار العام املا�صي 

املايل  والتن�صيط  املخزون  تراكم  كان  ذلك،  نحو  اأو 

االقت�صادي.  للتعايف  الدافعتني  القوتني  هما  اال�صتثنائي 

العمل  بينما يجري  التوقف،  تراكم املخزون على  ويو�صك 

اأن  االآن  وينبغي  بالتدريج.  املايل  التن�صيط  اإيقاف  على 

يت�صمان  ما  لكن  واال�صتثمار،  لال�صتهالك  القيادة  توؤول 

التح�صن  اإىل جانب  االقت�صادات،  به من �صعف يف معظم 

النمو.  انخفا�س  اإىل  يقود  ال�صادرات،  الطفيف يف �صايف 

ومن املالحظ اأي�صا اأن معدالت البطالة مرتفعة وال ت�صجل 

ذلك  من  العك�س  وعلى  احلدود.  اأ�صيق  يف  اإال  انخفا�صا 

كانت  حيث  ال�صاعدة،  االأ�صواق  اقت�صادات  من  كثري  يف 

التجاوزات حمدودة والندبات املرتتبة على االأزمة قليلة، 

ي�صاهم كل من اال�صتهالك واال�صتثمار و�صايف ال�صادرات 

يف حتقيق منو قوي، يف الوقت الذي بداأ فيه الناجت يقرتب 

من جديد اإىل م�صتوياته املمكنة.  

فما هو العمل املمكن حاليا لتح�صني هذه الظروف؟

�صيا�صاتها  املركزية  البنوك  توا�صل  اأن  ينبغي  اأوال، 

�صعيفا.  اخلا�س  الطلب  كان  حيثما  التي�صريية  النقدية 

غري اأن الروؤية الواقعية مطلوبة اأي�صا. فما ميكن القيام به 

الكثري  اأال نتوقع  اأكرث بكثري مما مت بالفعل، وينبغي  لي�س 

من منهج التي�صري الكمي اأو االئتماين. فبينما ال توجد اأدلة 

حتى االآن على اأن ا�صتمرار اأ�صعار الفائدة املنخف�صة ي�صجع 

هذه  معاجلة  ال�رشوري  فمن  املخاطر،  االإفراط يف حتمل 

املخاطر حال حتققها من خالل التدابري االحرتازية الكلية 

ولي�س بزيادة اأ�صعار الفائدة االأ�صا�صية. 

ثانيا، يجب اأن توا�صل احلكومات معاجلة خلل القطاع 

املايل واإ�صالحه، اأينما اقت�صى االأمر ذلك. فال تزال روؤو�س 

االأموال قا�رشة يف كثري من البنوك، و�صيق االئتمان يكبل 

التوريق  ن�صاط  يزال  القطاعات. كذلك ال  الطلب يف بع�س 

مهم  بدور  ي�صاهم  اأن  يتعني  الذي  وهو  االآن،  �صاكنا حتى 

يف اأي نظام م�صتقبلي للو�صاطة. ويجري العمل على تنفيذ 

املوؤ�ص�صات  ب�صاأن  ت�صاوؤالت  هناك  لكن  املايل،  االإ�صالح 

العملية  وحدود  اأن تف�صل”،  “اأكرب من  التي تو�صف باأنها 

التنظيمية، وق�صايا املعامالت عرب احلدود. و�صوف يتمكن 

من  احلد  كان  كلما  والنمو  الطلب  دعم  من  املايل  النظام 

عدم اليقني املحيط باالإ�صالح اأكرث �رشعة. 

ثالثا، يجب اأن تعالج احلكومات متطلبات �صبط اأو�صاع 

املالية العامة، اأينما اقت�صى االأمر ذلك اأي�صا. فاملهم لي�س 

واإمنا  املايل،  التن�صيط  لدفعة  التدريجي  ال�صحب  يف  البدء 

املدى  الديون على  م�صتويات  لتثبيت  طرح خطط موثوقة 

تقدمي 
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ت�صت�صعره  الذي  القلق  ا�صتمر  فاإذا  واأخريا،  املحلية.  ال�صلع 

ب�صكل  الراأ�صمالية  التدفقات  توقف  احتمال  اإزاء  البلدان 

املتاحة  العاملية  ال�صيولة  زيادة  تقوم  اأن  ميكن  مفاجئ، 

مراكمة  من  احلد  ميكنها  كما  ال�صدد  هذا  يف  مهم  بدور 

االحتياطيات. 

مل  فما  العوامل.  هذه  كل  بني  متبادل  ارتباط  وهناك 

على  التعويل  املتقدمة  االقت�صادات  ا�صتطاعة  يف  يكن 

االأجنبي،  اأو  املحلي  �صواء  اخلا�س،  الطلب  قوة  ازدياد 

العامة.  ماليتها  اأو�صاع  �صبط  يف  �صعوبة  جتد  ف�صوف 

ال�صيادية  القلق من املخاطر  اأن يت�صبب  اأي�صا  ال�صهل  ومن 

يف انحراف النمو عن م�صاره ال�صحيح. واإذا توقف النمو يف 

اقت�صادات  اأمام  م�صاعب  �صتن�صاأ  املتقدمة،  االقت�صادات 

التاأثريات  عن  لالنف�صال  �صعيها  يف  ال�صاعدة  االأ�صواق 

�رشورة  تكون  ورمبا  املتقدمة.  االقت�صادات  من  القادمة 

احلر�س يف ت�صميم التدابري الالزمة على امل�صتوى القومي، 

وتن�صيقها على امل�صتوى العاملي، قد اأ�صبحت اأهم حتى مما 

كانت عليه يف ذروة االأزمة منذ عام ون�صف العام.

اأوليفييه بالن�صار

امل�صت�صار االقت�صادي

املتو�صط، و�صوال اإىل تخفي�صها يف نهاية املطاف. وميكن 

للمالية  قواعد  و�صع  املوثوقة  اخلطط  هذه  تت�صمن  اأن 

العامة، واإن�صاء وكاالت مالية م�صتقلة، واإجراء اإ�صالحات 

ُتطرح  ومل  االجتماعية.  امل�صتحقات  برامج  يف  تدريجية 

اإجراءات  لكنها  االآن،  حتى  البلدان  معظم  يف  اخلطط  هذه 

اأكرب  اإتاحة مرونة مالية  اإىل  اإر�صاوؤها  �رشورية و�صيوؤدي 

للحكومات يف �صعيها للحفاظ على النمو متو�صط االأجل. 

اقت�صادات  يف  التوازن  باإعادة  التعجيل  يجب  رابعا، 

االأ�صواق ال�صاعدة التي حتقق فوائ�س كبرية يف ح�صاباتها 

العاملي  االقت�صاد  �صالح  يف  ذلك  ي�صب  وال  اجلارية. 

اأدت  فقد  اأي�صا.  البلدان  هذه  �صالح  يف  واإمنا  وح�صب، 

يف  مفرط  انخفا�س  اإىل  البلدان  من  كثري  يف  الت�صوهات 

اأو حجم اال�صتثمار. وُيحبذ العمل على  م�صتوى اال�صتهالك 

اال�صتهالك  بزيادة  ال�صماح  ثم  ومن  الت�صوهات  هذه  اإزالة 

متثلها  التي  ال�صوق  قوى  اأن  املالحظ  ومن  واال�صتثمار. 

كبري  حد  اإىل  تعمل  القوية  الداخلة  الراأ�صمالية  التدفقات 

على دفع هذه البلدان يف االجتاه ال�صحيح بالفعل. وما مل 

تتم موازنة هذه التدفقات بتكوين مزيد من االحتياطيات، 

ف�صوف يت�صبب ذلك يف ارتفاع اأ�صعار ال�رشف. ومب�صاعدة 

اأن  املال، ميكن  راأ�س  الكلية و�صوابط  االحرتازية  التدابري 

ل�صالح  االإنتاج  توزيع  اإعادة  يف  التدفقات  هذه  ت�صاعد 
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ب�صكل  املتوقع  م�صاره  يف  االقت�صادي  التعايف  مي�صي 

فهناك  اأي�صا.  كبرية  ال�صلبية  التطورات  خماطر  لكن  عام، 

اإجراءات ت�صحيحية كبرية ال يزال يتعني اتخاذها يف معظم 

االقت�صادات املتقدمة ويف ب�صعة اقت�صادات �صاعدة، حيث 

املرتفعة  البطالة  وتفر�ض  بطيئة  بخطى  التعايف  ي�صري 

املقابل،  ويف  االجتماعي.  امل�صتوى  على  كربى  حتديات 

ال�صاعدة  االقت�صادات  من  كثري  يف  بقوة  يعود  النمو  بداأ 

جتاوزات  ت�صهد  مل  االقت�صادات  هذه  الأن  نظرا  والنامية، 

مالية ملمو�صة قبيل فرتة  “الركود الكبري”. ويتوقف التعايف 

القوي وامل�صتمر على نوعني من االإجراءات الإعادة التوازن: 

الطلب  تعزيز  خالل  من  الداخلي،  التوازن  اإعادة  هو  االأول 

اخلا�ض يف االقت�صادات املتقدمة، مما يتيح الفر�صة ل�صبط 

اخلارجي،  التوازن  اإعادة  والثاين  العامة؛  املالية  اأو�صاع 

عجزا  ت�صجل  التي  البلدان  يف  ال�صافية  ال�صادرات  بزيادة 

ماليا، كالواليات املتحدة، وتخفي�ض ال�صادرات ال�صافية 

اآ�صيا  بلدان  اأبرزها  ومن  فوائ�ض،  حتقق  التي  البلدان  يف 

بني  التفاعل  فيها  يت�صح  اأوجه  عدة  وهناك  ال�صاعدة. 

هذين النوعني من االإجراءات. فزيادة ال�صادرات ال�صافية 

وارتفاع  الطلب  زيادة  تعني  ال�صاعدة  االقت�صادات  يف 

العامة.  املالية  اأو�صاع  ل�صبط  الفر�صة  يتيح  مما  النمو، 

اقت�صادات  متكني  يف  في�صاهم  املحلي  الطلب  حت�صن  اأما 

مواجهة  يف  النمو  على  احلفاظ  من  ال�صاعدة  االأ�صواق 

ال�صيا�صات  من  عددا  االأمر  ويقت�صي  ال�صادرات.  انخفا�ض 

االقت�صادات  ففي  املذكورة.  التوازن  اإعادة  اإجراءات  لدعم 

املتقدمة، ينبغي االإ�رساع باإ�صالح القطاع املايل ومعاجلة 

االئتماين  النمو  ا�صتئناف  ي�صوبه من خلل حتى يت�صنى  ما 

ت�صحيح  يف  جديا  البدء  ينبغي  كذلك  مرتفعة.  مبعدالت 

اأو�صاع املالية العامة يف عام 2011. وثمة حاجة ما�صة 

املوازنة يف  تخفي�ض عجز  اإىل  تهدف  لر�صم خطط حمددة 

امل�صتقبل، مبا يتيح م�صاحة جديدة للت�رسف واحلركة من 

خالل �صيا�صة املالية العامة. واإذا ظهر ما يهدد بتباطوؤ كبري 

اإرجاء  املتوقع، ميكن  امل�صتوى  يتجاوز  العاملي  النمو  يف 

تنفيذ بع�ض اخلطط الرامية اإىل �صبط اأو�صاع املالية العامة 

يف البلدان التي يتوافر لها احليز املايل الكايف لتحمل هذا 

التاأجيل. ويف الوقت نف�صه، �صتحتاج االقت�صادات ال�صاعدة 

الكربى اإىل اإيجاد م�صادر حملية اأخرى للنمو، مع دعم هذه 

اجلهود مبرونة اأكرب يف �صعر ال�رسف.

ن�صاط اأقوى، لكن اال�صتقرار املايل مل 

ي�صلم من النك�صات

القوة  من  مزيد  اكت�صاب  االقت�صادي  التعايف  وا�صل 

الن�صاط  تو�صع  فقد   .2010 عام  من  االأول  الن�صف  خالل 

العاملي مبعدل �صنوي بلغ حوايل 5.25% –– بارتفاع قدره 

0.5% تقريبا عن املتوقع يف عدد يوليو 2010 من تقرير 

م�صتجدات اآفاق االقت�صاد العاملي. واأدى االرتفاع الكبري يف 

م�صتوى املخزون، ثم اال�صتثمار الثابت موؤخرا، اإىل ارتفاع 

حاد يف اأن�صطة الت�صنيع وحجم التجارة العاملية. وال يزال 

ال�صاعدة  االقت�صادات  من  كثري  يف  مكبوحا  اال�صتهالك 

ب�صبب انخفا�س ثقة امل�صتهلكني وتراجع الدخول والرثوات 

يف قطاع االأُ�رش. وبلغ النمو يف هذه االقت�صادات 3،5% خالل 

الن�صف االأول من عام 2010، وهو معدل منخف�س بالنظر 

اإىل كونها قد خرجت لتوها من حالة ركود هي االأعمق على 

االإطالق منذ احلرب العاملية الثانية. و�صيظل التعايف ه�صا 

االأعمال مل  ا�صتثمارات  يف هذه االقت�صادات ما دام حت�صن 

اإنفاق االأُ�رش  اأن  اإىل زيادة يف توظيف العمالة. غري  يرتجم 

اأداء جيدا يف كثري من اقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة  يحقق 

على  اال�صتثمار  يعمل  وحيث  تقريبا   %8 التو�صع  بلغ  حيث 

دفع عجلة اإن�صاء الوظائف اجلديدة. ويت�صمن الف�صل الثاين 

االقت�صادات  خمتلف  بني  الفروق  لهذه  مف�صال  حتليال 

املتقدمة وال�صاعدة من حيث وترية التعايف اجلاري. 

ويف نف�س الوقت، اأ�صيب اال�صتقرار املايل بنك�صة كبرية، 

على النحو املو�صح يف عدد اأكتوبر 2010 امل�صاحب من 

االأ�صواق  تقلب  زاد  فقد  العاملي.  املايل  اال�صتقرار  تقرير 

وهبطت ثقة امل�صتثمرين و�صجلت االأ�صعار تراجعا يف كثري 

من البور�صات، بداية باالأ�صهم املالية واالأ�صواق االأوروبية. 

واهتز النظام امل�رشيف على اأثر املبيعات الكثيفة ل�صندات 

يف  ال�صعيفة  االقت�صادات  على  امل�صتحق  ال�صيادي  الدين 

اأ�صفر عن اأزمة نظامية. واأدى ذلك اإىل  منطقة اليورو، مما 

التعايف  ا�صتمرارية  مدى  ب�صاأن  ال�صائدة  املخاوف  زيادة 

وارتفعت  اأو�صع.  نطاق  على  االأ�صهم  هبوط  يف  ت�صبب  كما 

تباطاأت  ثم  ال�رشكات،  �صندات  على  املخاطر  عالوات 

مايو  �صهر  يف  ُتذكر  ال  اأ�صبحت  حتى  ال�رشكات  اإ�صدارات 

املا�صي، اإ�صافة اإىل الهبوط احلاد الذي �صجلته اإ�صدارات 

عادت  املالية  االأو�صاع  اأن  غري  اأي�صا.  ال�صاعدة  االأ�صواق 

اإىل التح�صن منذ بداية ال�صيف، فانخف�صت خماطر االأحداث 

على  اتُّخذت  التي  امل�صبوقة  غري  املبادرات  بعد  املتطرفة 

االأوراق  اأ�صواق  »برنامج  ـ  االأوروبية  ال�صيا�صات  م�صتوى 

و«اآلية  االأوروبي  املركزي  البنك  ا�صتحدثه  الذي  املالية« 

اال�صتقرار االأوروبي« التي اأن�صاأتها احلكومات االأع�صاء يف 

منطقة اليورو ـ وبف�صل تركيز االإجراءات املقررة لت�صحيح 

جوانب  اأن  غري  البداية.  فرتة  يف  العامة  املالية  اأو�صاع 

وامل�رشيف  ال�صيادي  ال�صعيدين  على  االأ�صا�صية  ال�صعف 

ال تزال متثل حتديا كبريا و�صط خماوف ال تزال باقية من 

مغبة املخاطر التي تهدد التعايف العاملي.

ملخ�ص واف
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ت�صاوؤالت حول وترية التعايف

لعدم  نظرا  العاملي  التعايف  �صمة  اله�صا�صة  تزال  ال 

ال�رشوع بعد يف تطبيق �صيا�صات قوية لت�صجيع اإعادة توازن 

الطلب داخليا عن طريق نقل الرتكيز من القطاع العام اإىل 

اخلا�س وخارجيا عن طريق نقل الرتكيز من االقت�صادات 

الفوائ�س. وت�صري  ذات  االقت�صادات  اإىل  املايل  العجز  ذات 

التنبوؤات اإىل تو�صع الن�صاط العاملي مبا يرتاوح بني %4،8 

يتوافق  يف عام 2010 و 4،2% يف عام 2011، وهو ما 

خماطر  تظل  بينما  ال�صابقة،  التوقعات  مع  كبري  حد  اإىل 

الواردة  التوقعات  وتفيد  ال�صائدة.  هي  ال�صلبية  التطورات 

الناجت �صي�صجل  باأن  العاملي”  “اآفاق االقت�صاد  يف تقرير 

تو�صعا يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية مبعدالت ترتاوح 

بني 7،1 و 6،4%، على التوايل يف عامي 2010 و 2011. 

غري اأن النمو يف االقت�صادات املتقدمة ُيتوقع اأال يزيد على 

االقت�صادات  بع�س  يف  ملحوظ  تباطوؤ  حدوث  مع   ،%2،5

من  االأول  والن�صف   2010 عام  من  الثاين  الن�صف  اأثناء 

مت�صارعة.  بوترية  للن�صاط  ا�صتئناف  يعقبه   ،2011 عام 

والبطالة  ملمو�صا  االقت�صادي  التباطوؤ  يظل  اأن  وُيتوقع 

الت�صخم  يظل  اأن  اأي�صا  املتوقع  ومن  ارتفاع.  على  ثابتة 

منخف�صا بوجه عام، مع ا�صتمرار الطاقة الزائدة والبطالة 

املرتفعة، عدا ا�صتثناءات قليلة بني االقت�صادات ال�صاعدة. 

على  مركزة  فهي  النمو  تنبوؤات  حتقق  عدم  احتماالت  اأما 

جانب االنخفا�س. غري اأن حدوث تباطوؤ عاملي حاد، مبا 

يف ذلك حدوث ركود اأو انكما�س يف االقت�صادات املتقدمة، 

ال يزال يبدو بعيد االحتمال.

هناك حاجة ل�صيا�صات اأكرث اعتمادا على 

النهج اال�صتباقي

املطبقة  ال�صيا�صات  يف  اال�صتباقي  الطابع  تعزيز  ينبغي 

حتى تتحقق ا�صتعادة التوازن الداخلي واخلارجي. فال تزال 

اأمام معظم االقت�صادات املتقدمة وعدد قليل من االقت�صادات 

يف  مبا  كبرية،  ت�صحيحية  اإجراءات  اتخاذ  مهمة  ال�صاعدة 

ذلك احلاجة اإىل تقوية امليزانيات العمومية يف قطاع االأ�رش، 

ومعاجلة  الحقا،  تخفي�صه  ثم  املرتفع  العام  الدين  وتثبيت 

تظل  اأن  وينبغي  واإ�صالحها.  املالية  القطاعات  يف  اخللل 

ال�صيا�صات النقدية داعمة اإىل حد كبري يف معظم االقت�صادات 

يف  �صعف  اأي  �صد  االأول  الدفاع  خط  تكون  واأن  املتقدمة 

مع  حدوثه  ُيتوقع  الذي  احلد  يتجاوز  االقت�صادي  الن�صاط 

اأ�صعار  كانت  وملا  العامة.  املالية  من  املقدم  الدعم  تقل�س 

الفائدة االأ�صا�صية قريبة من ال�صفر بالفعل يف االقت�صادات 

اإىل  النقدية  ال�صيا�صات  املتقدمة الكربى، فقد ي�صطر �صناع 

اال�صتعانة مبزيد من التدابري غري التقليدية اإذا �صعف الطلب 

على نحو غري متوقع مع تراجع الدعم املايل.

وينبغي بدء العمل على ت�صحيح اأو�صاع املالية العامة 

العاملي  النمو  بتباطوؤ  واإذا ظهر ما يهدد  يف عام 2011. 

ميكن  التوقعات،  ت�صري  مما  بكثري  اأقل  م�صتوى  اإىل  لي�صل 

اإرجاء بع�س اخلطط املقررة ل�صبط اأو�صاع املالية العامة 

يف البلدان التي يتوافر لها احليز املايل الكايف لتحمل هذا 

التاأجيل. ومن اأكرث التحديات اإحلاحا بالن�صبة لالقت�صادات 

اأو�صاع مالية  ت�صاعد على حتقيق  املتقدمة ت�رشيع خطط 

قابلة لال�صتمرار قبل نهاية العقد الراهن. وقد اأ�صبحت هذه 

لكي  اأ�صهر  �صتة  منذ  عليه  كانت  مما  اإحلاحا  اأكرث  املهمة 

يت�صنى اإعادة بناء احليز املايل الكايف للت�رشف واحلركة 

يف  التقلب  عالية  االأو�صاع  اإزاء  العامة  املالية  خالل  من 

اأ�صواق الدين ال�صيادي. وقد تدعو احلاجة اإىل ا�صتخدام هذا 

توفري  عن  تعجز  قد  وحدها  النقدية  ال�صيا�صة  الأن  احليز 

الدعم الكايف ملواجهة احتمال حتول الن�صاط اإىل حالة من 

ال�صعف اأ�صد بكثري مما ت�صري التوقعات. 

االقت�صادات  معظم  يف  انكما�س  حدوث  املرجح  ومن 

ب�صبب ت�صديد �صيا�صة املالية العامة، واإن كان قيا�س مدى 

ال�صابقة  للتجارب  اأمرا �صعبا. ومن خالل م�صح  االنكما�س 

يف هذا ال�صدد، يخل�س الف�صل الثالث اإىل اإن �صبط اأو�صاع 

املالية العامة يف االقت�صادات املتقدمة عادة ما ينتق�س 

يف  ي�صاهم  اأن  ميكن  ومما  الق�صري.  املدى  على  النمو  من 

تقليل االأثر االنكما�صي لعملية �صبط اأو�صاع املالية العامة 

على املدى الق�صري اأن ت�صري هذه العملية وفق خطط موثوقة 

وداعمة للنمو على املدى املتو�صطـ  وهي خطط غري مطروحة 

حاليا يف كثري من االقت�صادات املتقدمة. وينبغي اأن ت�صمل 

هذه اخلطط اإ�صالحات يف برامج االإنفاق املتنامية ب�رشعة 

–– ال �صيما برامج امل�صتحقات االجتماعية –– واإ�صالحات 

�رشيبية تكافئ االإنتاج ولي�س اال�صتهالك. 

ومن ال�رشوري اأن تعتمد االقت�صادات املتقدمة �صيا�صات 

وممار�صات اأف�صل للقطاع املايل، لكي تزداد قدرة التعايف 

االقت�صادي على ال�صمود يف مواجهة ال�صدمات ويكت�صب 

الطلب اخلا�س �صفة اال�صتمرارية على املدى املتو�صط. وقد 

�صار التقدم يف هذا ال�صدد ببطء بالغ. فما يبدو اأنه م�صكالت 

منف�صلة يف موا�صع قليلة متفرقة ميكن اأن يولد تداعيات 

كبرية يف موا�صع اأخرى عن طريق الروابط املالية املعقدة 

وتدهور م�صتوى الثقة اله�صة يف االأ�صل. وكما يو�صح عدد 

اإن  العاملي”،  “تقرير اال�صتقرار املايل  اأكتوبر 2010 من 

الناجمة  امل�صكالت  تركة  معاجلة  يف  التقدم  اكتمال  عدم 

النظم املالية يف االقت�صادات  اإىل حتويل  اأدى  عن االأزمة 

املتقدمة اإىل نظم �صعيفة معر�صة للخطر. وياأتي الف�صل يف 

ت�صوية اأو�صاع البنوك ال�صعيفة اأو اإعادة هيكلتها اأو دجمها 

املطلوبة  بال�رشعة  اجلملة  اأ�صواق  يف  اخللل  اإ�صالح  ويف 

فائدة  واأ�صعار  اأكرب  مايل  دعم  اإىل  احلاجة  م�صاألة  ليثري 

اأن  منخف�صة مل�صاندة التعايف االقت�صادي، وهو ما ميكن 

االقت�صادات  اإىل  التداعيات  انتقال  منها  م�صكالت،  يفرز 

ال�صاعدة. وب�صكل اأعم، ينبغي اأن يوا�صل �صناع ال�صيا�صات 

وحتديدها،  التنظيمية  االإ�صالحات  لتو�صيح  جهودهم 

للرقابة  بازل  جلنة  اقرتحتها  التي  التح�صينات  على  بناء 
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امل�رشفية. فمن �صاأن ذلك اأن ي�صاعد االأ�صواق واملوؤ�ص�صات 

من  لكل  اأ�صلم  اأ�صا�س  على  اأكرب  دعم  تقدمي  على  املالية 

منو  لتحقيق  حيوي  مطلب  وهو  واال�صتثمار،  اال�صتهالك 

قوي وقابل لال�صتمرار. 

للنمو  املعزِّزة  الهيكلية  ال�صيا�صات  ت�صاهم  اأن  وميكن 

على املدى املتو�صط اأي�صا يف اإعادة ال�صيا�صات االقت�صادية 

الكلية اإىل و�صعها الطبيعي يف االقت�صادات املتقدمة. فرغم 

ومعاجلة  داعمة  كلية  اقت�صادية  �صيا�صات  اعتماد  اأهمية 

�صوق  �صيا�صات  فاإن  واإ�صالحها،  املالية  القطاعات  خلل 

العمل ميكن اأن ت�صاعد يف عدد من االقت�صادات اأي�صا على 

البطالة املرتفعة  الوظائف واحلد من  واإن�صاء  النمو  تعزيز 

اأخرى  تكميلية  اإ�صالحات  وهناك  املتو�صط.  املدى  على 

م االآثار على  يف اأ�صواق املنتجات واخلدمات ميكن اأن تعظِّ

العمالة ورفع  الطلب على  العمالة من خالل دفع  توظيف 

االأجور احلقيقية مبا حتققه من زيادة املناف�صة وتخفي�س 

لة على االأ�صعار.  هوام�س الربح امُلحمَّ

حتقيق  اإىل  ال�صاعدة  االقت�صادات  من  كثري  عاد  وقد 

االعتماد على  �صديدة  تزال  لكنها ال  معدالت منو مرتفعة، 

الرابع  الف�صل  ويو�صح  املتقدمة.  االقت�صادات  من  الطلب 

املتقدمة  االقت�صادات  الواردات من  الطلب على  اأن  بجالء 

�صيظل دون امل�صتويات ال�صائدة قبل االأزمة، نظرا الرتفاع 

اال�صتثمارية  وال�صلع  املعمرة  اال�صتهالكية  ال�صلع  ن�صبة 

ال�صاعدة  االقت�صادات  فاإن  ولذلك  التجاري.  الن�صاط  يف 

تلك  من  الوارد  الطلب  على  االعتماد  �صديدة  كانت  التي 

بزيادة  النمو  توازن  ا�صتعادة  عليها  �صيكون  االقت�صادات 

معدالت  لتحقيق  املحلية  النمو  م�صادر  على  االعتماد 

قريبة من معدالت النمو امل�صجلة قبل االأزمة، مما ي�صاعد 

اأي�صا. ومن هنا  التوازن اخلارجي املطلوب  على ا�صتعادة 

ينبغي اأن يكون ت�صديد �صيا�صات املالية العامة يف مرتبة 

ومرونة  النقدية  ال�صيا�صات  بت�صديد  مقارنة  اأدنى  اأولوية 

اخلارجية  الفوائ�س  ذات  االقت�صادات  يف  ال�رشف  اأ�صعار 

فيمكن  ال�صاعدة.  اآ�صيا  بلدان  يف  ترتكز  والتي  املفرطة، 

م�صادر  اجتاه  يف  النمو  توازن  اإعادة  مهمة  تتي�رش  اأن 

اأزيلت الت�صوهات التي ترفع معدالت  اإذا ما  النمو املحلية 

اال�صتثمار  وتثبط  ال�رشكات  اأو  االأ�رش  قطاع  يف  االدخار 

اإعادة  تتطلب  و�صوف  التجارية.  غري  ال�صلع  قطاعات  يف 

التنظيمية  القيود  من  مزيد  اإلغاء  النحو  هذا  على  التوازن 

اإ�صافة  ال�رشكات،  وحوكمة  املالية  القطاعات  واإ�صالح 

االقت�صادات  يف  االجتماعي  االأمان  �صبكات  تقوية  اإىل 

ال�صاعدة،  االقت�صادات  من  كثري  ويف  الكربى.  االآ�صيوية 

ميكن البدء على الفور يف ت�صديد �صيا�صة املالية العامة، اإما 

الأن انتعا�س الطلب املحلي جار بالفعل اأو الأن الدين العام 

ميثل  متنوعة  �صاعدة  اقت�صادات  وهناك  ن�صبيا.  مرتفع 

اإ�صارة  املرتفع  االئتماين  النمو  اأو  املتزايد  الت�صخم  فيها 

اأي�صا على �رشورة املبادرة بزيادة الت�صديد النقدي.  

يف  والنامية  ال�صاعدة  االقت�صادات  من  كثري  جنح  وقد 

حت�صنا  اأثمر  الذي  االإ�صالحات  من  االأول  اجليل  ا�صتكمال 

هذه  �صالبة  عزز  مما  الكلي،  االقت�صاد  �صيا�صات  اأطر  يف 

االقت�صادات يف مواجهة ال�صدمات االقت�صادية الكلية. غري 

القواعد  تب�صيط  تركيز اجلهود على  اال�صتفادة من  اأنه ميكن 

وتعزيز  واخلدمات،  املنتجات  الأ�صواق  احلاكمة  التنظيمية 

بغية  احليوية،  التحتية  البنية  واإقامة  الب�رشي،  املال  راأ�س 

احلفاظ على اإمكانات النمو وتوظيف العمالة اأو تعزيز هذه 

االإمكانات. ومن �صاأن هذه االإ�صالحات اأن ت�صاعد اأي�صا على 

ا�صتيعاب التدفقات الراأ�صمالية الداخلة ا�صتيعابا منتجا، مما 

اخلارجي  التوازن  واإعادة  الدخل  م�صتويات  بتقارب  يعجل 

على ال�صعيد العاملي. وكما يوؤكد الف�صل االأول وعدد اأكتوبر 

اأن  ميكن  العاملي”،  املايل  اال�صتقرار  “تقرير  من   2010

حت�صن  مع  املتو�صط  االأجل  يف  التدفقات  هذه  زيادة  نتوقع 

ال�صاعدة مقارنة باالقت�صادات املتقدمة،  اأداء االقت�صادات 

يف  الزمن  من  لفرتة  املنخف�س  العائدات  م�صتوى  وبقاء 

حمافظ  تنويع  يف  واال�صتمرار  املتقدمة،  االقت�صادات 

املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية يف االقت�صادات املتقدمة اأي�صا.

ومن ال�رشوري اأن تتخذ جميع االأطراف اإجراءات قوية 

ومن�صقة على م�صتوى ال�صيا�صات للحد من تداعيات “الركود 

الكبري”. وتفيد االأدلة التاريخية باأن البلدان التي تتعر�س 

الناجت  يف  دائمة  خ�صائر  تتكبد  ما  عادة  مالية  الأزمات 

مقارنة مب�صتوى الناجت املعتاد قبل االأزمة. غري اأن هناك 

تبعا  اأزمة،  كل  بعد  النهائية  املح�صلة  يف  كبريا  تفاوتا 

الإجراءات ال�صيا�صة التي تتخذ يف كل حالة. وقد اأُحِرز تقدم 

ملحوظ حتى االآن يف تخفيف �صغوط ال�صيولة واإعادة بناء 

االأمر  املن�صقة ملواجهتها،  ال�صيا�صة  اإجراءات  بف�صل  الثقة 

الذي ي�صكل عامال حيويا يف انتعا�س الن�صاط. اأما التحدي 

القادم فهو اأن ينجح �صناع ال�صيا�صات يف و�صع �صيا�صات 

من�صقة تدعم التعديالت اجلوهرية الالزمة ال�صتعادة النمو 

القوي على املدى املتو�صط.  
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ال يزال التعايف االقت�سادي م�ستمرا مبا يتفق مع التوقعات 

ب�سكل عام، رغم اأن خماطر التطورات ال�سلبية ال تزال كبرية 

اأي�سا. فال تزال اأمام معظم االقت�سادات املتقدمة وعدد قليل 

اإجراءات ت�سحيحية  اتخاذ  ال�ساعدة مهمة  االقت�سادات  من 

قطاع  يف  العمومية  امليزانيات  تقوية  ذلك  يف  مبا  كبرية، 

ومعاجلة  تخفي�سه،  ثم  املرتفع  العام  الدين  وتثبيت  االأ�رس، 

القطاع  يزال  وال  واإ�سالحها.  املالية  القطاعات  يف  اخللل 

لل�سدمات،  معر�سا  االقت�سادات  هذه  من  العديد  يف  املايل 

الدفعات  انح�سار  التباطوؤ مع  اآخذة يف  النمو  وتبدو معدالت 

ال�سيا�سات  تزال  ال  املقابل،  ويف  ال�سيا�سات.  من  التن�سيطية 

والنامية،  ال�ساعدة  االقت�سادات  يف  املعتمدة  االحرتازية 

ملواجهة  التحرك  �سياق  يف  جزئيا  تنفيذها  �سبق  والتي 

على  ملحوظة  حت�سينات  اإ�سفاء  يف  ت�ساهم  �سابقة،  اأزمات 

توقعات النمو يف االأجل املتو�سط باملقارنة مع الفرتات التي 

يف  الن�ساط  اأن  غري  ال�سابقة.  العاملي  الركود  فرتات  اأعقبت 

على  يتوقف  ال�ساعدة،  اآ�سيا  يف  �سيما  ال  االقت�سادات،  هذه 

ت�سري  ال�سياق،  هذا  ويف  املتقدمة.  االقت�سادات  يف  الطلب 

التنبوؤات اإىل تو�سع الن�ساط العاملي بن�سبة 4،8%  يف 20�0 

الن�سف  اأثناء  موؤقت  تباطوؤ  حدوث  مع   ،20�� يف   %4،2 و 

 .20�� عام  من  االأول  والن�سف   20�0 عام  من  الثاين 

وتفيد التوقعات باأن الناجت �سي�سجل تو�سعا يف االقت�سادات 

عامي  يف   %6،4 و   7،� تبلغ  مبعدالت  والنامية  ال�ساعدة 

االقت�سادات  يف  النمو  اأن  غري  بالرتتيب.  و��20   20�0

املتقدمة ُيتوقع اأال يزيد على 2،7% و 2،2%، على التوايل. اأما 

اأ�سا�سا على  النمو فهي مركزة  احتماالت عدم حتقق تنبوؤات 

على  وامل�ستمر  القوي  التعايف  ويتوقف  االنخفا�ض.  جانب 

نوعني من االإجراءات الإعادة التوازن: االأول هو اإعادة التوازن 

االقت�سادات  يف  اخلا�ض  الطلب  تعزيز  خالل  من  الداخلي، 

العامة؛  املالية  اأو�ساع  ل�سبط  الفر�سة  يتيح  مما  املتقدمة، 

والثاين اإعادة التوازن اخلارجي، بزيادة ال�سادرات ال�سافية 

ال�سادرات  وتخفي�ض  ماليا  عجزا  ت�سجل  التي  البلدان  يف 

اأبرزها بلدان  ال�سافية يف البلدان التي حتقق فوائ�ض، ومن 

وا�سح من  ب�سكل  االإجراءات  ال�ساعدة. ويتفاعل نوعي  اآ�سيا 

االقت�سادات  يف  ال�سافية  ال�سادرات  فزيادة  اأوجه.  عدة 

ال�ساعدة تعني زيادة الطلب وارتفاع النمو، مما يتيح فر�سة 

عددا  االأمر  ويقت�سي  العامة.  املالية  اأو�ساع  ل�سبط  اأكرب 

املذكورة. ويف  التوازن  اإعادة  اإجراءات  لدعم  ال�سيا�سات  من 

القطاع  باإ�سالح  االإ�رساع  ينبغي  املتقدمة،  االقت�سادات 

ا�ستئناف  يت�سنى  حتى  خلل  من  ي�سوبه  ما  ومعاجلة  املايل 

النمو االئتماين مبعدالت مرتفعة. كذلك ينبغي البدء جديا يف 

ت�سحيح اأو�ساع املالية العامة يف عام ��20. وثمة حاجة 

ما�سة لر�سم خطط حمددة تهدف اإىل تخفي�ض عجز املوازنة 

يف امل�ستقبل، مبا يتيح م�ساحة جديدة للت�رسف واحلركة من 

خالل �سيا�سة املالية العامة. واإذا ظهر ما يهدد بتباطوؤ كبري 

اإرجاء  ميكن  املتوقع،  امل�ستوى  يتجاوز  العاملي  النمو  يف 

اآفاق االقت�صاد العاملي وق�صايا ال�صيا�صات

تنفيذ بع�ض اخلطط الرامية اإىل �سبط اأو�ساع املالية العامة 

لتحمل هذا  الكايف  املايل  لها احليز  يتوافر  التي  البلدان  يف 

ال�ساعدة  االقت�سادات  �ستحتاج  الوقت،  نف�ض  ويف  التاأجيل. 

الكربى اإىل اإيجاد م�سادر حملية اأخرى للنمو، مع دعم هذه 

اجلهود مبرونة اأكرب يف �سعر ال�رسف.

ن�صاط اأقوى ولكن اال�صتقرار املايل مل ي�صلم 

من النك�صات

و��سل �لتعايف �القت�سادي �كت�ساب مزيد من �لقوة خالل 

�لن�سف �الأول من عام 2010، ولكن �ال�ستقر�ر �ملايل �أ�سيب 

�لديون  باأ�سو�ق  حلقت  �لتي  �ال�سطر�بات  مع  كبرية  بنك�سة 

درجة  وتختلف   .2010 عام  من  �لثاين  �لربع  يف  �ل�سيادية 

�لتعايف �القت�سادي ب�سورة ملحوظة بني خمتلف �ملناطق، 

مع قيادة �آ�سيا م�سرية �لتعايف. فقد �سهدت �لواليات �ملتحدة 

خالل  �القت�سادي  �لن�ساط  يف  ملحوظا  تباطوؤ�  و�ليابان 

يف  �لنمو  وترية  ت�سارعت  بينما   ،2010 من  �لثاين  �لربع 

�أوروبا وظلت معدالت �لنمو قوية يف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة 

و�لنامية. ورغم �أن �الأو�ساع �ملالية بد�أت ت�ستعيد طبيعتها، 

باله�سا�سة.  تت�سم  تز�ل  ال  �ملالية  و�الأ�سو�ق  �ملوؤ�س�سات  فاإن 

�ملالية  �الأ�سو�ق  يف  كبرية  تقلبات  هناك  تز�ل  ال  وعموما، 

و�أ�سو�ق �لعملة و�ل�سلع �الأ�سا�سية.       

تزايد الزخم خالل الن�صف االأول من 2010

حو�يل  بلغ  �سنوي  مبعدل  �لعاملي  �لن�ساط  تو�سع 

قدره  بارتفاع  ـ  عام 2010  �الأول من  �لن�سف  5،25%خالل 

تقرير  من   2010 يوليو  عدد  يف  �ملتوقع  عن  تقريبا   %0،5

م�ستجدات اآفاق االقت�ساد العاملي )�جلدول 1-1(. وقد حقق 

 ،%15 حو�يل  بلغت  منو  معدالت  �لعاملي  �ل�سناعي  �الإنتاج 

 %40 جتاوزت  مبعدالت  تعافيا  �لعاملية  �لتجارة  و�سجلت 

خالل هذه �لفرتة )�ل�سكل �لبياين 1-1(. و�أدى �الرتفاع �لكبري 

هذه  �إىل  موؤخر�،  �لثابت  �ال�ستثمار  ثم  �ملخزون،  م�ستوى  يف 

على  �لثابت  �ال�ستثمار  حجم  زيادة  وتب�رش  ـ  �حلادة  �لزيادة 

وجه �خل�سو�ص با�ستمر�ر �لتعايف. وقد عادت موؤ�رش�ت �لثقة 

�الأزمة،  قبل  �مل�سجلة  م�ستوياتها  �إىل  �لت�سنيع  �أن�سطة  يف 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لعمالة  توظيف  معدالت  وتو��سل 

�الزدياد على نحو معتدل. وبينما يحقق �إنفاق �الأُ�رش �أد�ء جيد� 

يف �قت�ساد�ت �الأ�سو�ق �ل�ساعدة، ال يز�ل �ال�ستهالك مكبوحا 

�مل�ستهلكني  ثقة  �نخفا�ص  ب�سبب  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف 

�لرثو�ت  وتر�جع  �لدخول  وركود  �لبطالة  معدالت  و�رتفاع 

يف قطاع �الأُ�رش. ويت�سمن �لف�سل �لثاين حتليال مف�سال لهذه 

�لتطور�ت �الإقليمية.
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اجلدول 1-1: ا�صتعرا�ض عام لتوقعات تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي
)التغري %، ما مل يذكر خالف ذلك(

�لتغري من �سنة �إىل �أخرى
�لتغري من ربع �سنة ر�بع �إىل �لربع �لر�بع 

�لالحق

�لتوقعات

�الختالفات عن �لتوقعات 

يف تقرير  �آفاق �القت�ساد 

�لتوقعاتتقدير�ت�لعاملي يوليو 2010 

200820092010201120102011200920102011

1
2.04.34.4–4.84.20.20.1–2.80.6الناجت العاملي

2.42.5–0.4–2.72.20.10.2–0.23.2االقت�صادات املتقدمة

0.22.22.7–0.6–2.62.30.7–2.6�سفر�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

1.91.4–1.71.50.70.22.0–0.54.1منطقة �ليورو

3.91.2–3.32.01.90.42.0–1.04.7�أملانيا

1.71.6–0.5�سفر1.61.60.2–0.12.5فرن�سا

1.31.1–2.8–1.01.00.10.1–5.0–1.3�إيطاليا

0.11.4–0.70.10.13.0–0.3–0.93.7�إ�سبانيا

1.92.1–1.4–2.81.50.40.3–5.2–1.2�ليابان

2.81.6–2.9–1.72.00.50.1–4.9–0.1�ململكة �ملتحدة

3.12.9–1.1–0.1–3.12.70.5–0.52.5كند�

3.24.24.7–�سفر5.43.70.8–1.71.2�قت�ساد�ت متقدمة �أخرى

6.15.26.6–7.84.51.10.2–1.80.9�القت�ساد�ت �الآ�سيوية �ل�ساعدة �جلديدة

2
5.67.07.0�صفر6.02.57.16.40.3االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

1.82.94.3–3.73.10.50.3–3.03.6�أوروبا �لو�سطى و�ل�رشقية

3.35.0–0.33.2�سفر4.34.6–5.36.5كومنولث �لدول �مل�ستقلة

3.25.0–0.22.9–4.04.30.3–5.27.9رو�سيا

. . .. . .. . .5.35.20.90.5–5.43.2ما عد� رو�سيا

9.59.18.7–7.76.99.48.40.20.1�آ�سيا �لنامية

11.49.99.6�سفر�سفر9.69.110.59.6�ل�سني

7.310.37.9�سفر6.45.79.78.40.3�لهند

3
5.15.06.8–4.71.76.65.40.20.1بلد�ن »�آ�سيان« �خلم�سة

5.74.00.90.01.44.84.4–4.31.7�أمريكا �لالتينية ومنطقة �لكاريبي

4.45.64.5–7.54.10.40.1–5.10.2�لرب�زيل

3.14.5–2.3–5.03.90.50.5–1.56.5�ملك�سيك

. . .. . .. . .0.2–5.02.04.15.10.4�ل�رشق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا

. . .. . .. . .–0.4�سفر5.52.65.05.5�إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء

للتذكرة

2.11.7–1.71.70.70.12.1–0.84.1�الحتاد �الأوروبي

. . .. . .. . .–3.73.30.10.1–1.62.0�لنمو �لعاملي على �أ�سا�ص �أ�سعار �ل�رشف �ل�سوقية

. . .. . .. . .11.47.02.40.7–2.911.0حجم التجارة العاملية )�صلع وخدمات(

�لو�رد�ت

. . .. . .. . .10.15.22.90.6–12.7 0.4�القت�ساد�ت �ملتقدمة

. . .. . .. . .14.39.91.80.6 –8.2 9.0�القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لنامية

�ل�سادر�ت

. . .. . .. . .11.06.02.81.0–12.4 1.9�القت�ساد�ت �ملتقدمة

. . .. . .. . .11.99.11.40.1 –7.8 4.6�القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لنامية

اأ�صعار ال�صلع االأولية )بالدوالر االأمريكي(
4
. . .. . .. . .23.33.31.50.3–36.436.3�لنفط

�سلع غري �لوقود )متو�سط على �أ�سا�ص �الأوز�ن �لرتجيحية

. . .. . .. . .–1.30.6–16.82.0–18.7 7.5لل�سادر�ت �لعاملية من �ل�سلع �الأولية(

اأ�صعار امل�صتهلكني

0.81.11.6�سفر�سفر1.41.3  0.1 3.4�القت�ساد�ت �ملتقدمة

2
0.24.85.94.4–6.25.20.1  5.2 9.2�القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لنامية

5
�صعر االإقرا�ض بني بنوك لندن )ليبور، %(

. . .. . .. . .–0.1�سفر0.60.8  1.1 3.0على �لود�ئع بالدوالر �الأمريكي

. . .. . .. . .–0.2�سفر0.81.0  1.2 4.6على �لود�ئع باليورو

. . .. . .. . .–0.60.40.10.2  0.7 1.0على �لود�ئع بالني �لياباين

ملحوظة: يفرت�ص بقاء �أ�سعار �ل�رشف �لفعلية �حلقيقية ثابتة عند م�ستوياتها �ل�سائدة خالل �لفرتة من 4 �أغ�سط�ص �إىل 1 �سبتمرب 2010. وقد مت تعديل �الأوز�ن �لرتجيحية �لُقطرية �مل�ستخدمة يف تكوين 

معدالت �لنمو �لكلي ملجموعات �لبلد�ن. وُتعّدل �لبيانات ربع �ل�سنوية �ملجمعة مو�سميا. 

 �لتقدير�ت و�لتوقعات ربع �ل�سنوية متثل 90% من �الأوز�ن �لرتجيحية �لقائمة على تعادل �لقوى �ل�رش�ئية �لعاملية.
1

 �لتقدير�ت و�لتوقعات ربع �ل�سنوية متثل ما يقارب 78% من �القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لنامية.
2

 �إندوني�سيا وماليزيا و�لفلبني وتايلند وفييت نام.
3

 �ملتو�سط �لب�سيط لالأ�سعار �لفورية للنفط �خلام من �أنو�ع برنت �ململكة �ملتحدة، ودبي، وغرب تك�سا�ص �لو�سيط، وقد بلغ متو�سط �سعر �لنفط 61.78 دوالر �أمريكي للربميل يف عام 2009؛ ويفرت�ص بلوغه 
4

76.20 دوالر� �أمريكيا يف 2010 و 78.75 دوالر� يف 2011، وذلك ��ستناد� �إىل �أو�ساع �أ�سو�ق �ملعامالت �مل�ستقبلية.

 �ل�سعر ل�ستة �أ�سهر بالن�سبة للواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ليابان، ولثالثة �أ�سهر بالن�سبة ملنطقة �ليورو.
5
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 %3،25 حو�يل  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لنمو  وبلغ 

خالل �لن�سف �الأول من عام 2010، وهو معدل منخف�ص 

بالنظر �إىل �أن هذه �القت�ساد�ت قد خرجت لتوها من حالة 

ركود هي �الأعمق على �الإطالق منذ �حلرب �لعاملية �لثانية. 

متييزها  ميكن  جمموعات  ثالثة  هناك  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

)�ل�سكل �لبياين 1-2(، وهي كالتايل: 

�رتد�د�  �ليابان،  عد�  �ملتقدمة،  �آ�سيا  �قت�ساد�ت  �سهدت  	•
�أفادت  فقد  �القت�سادي.  ن�ساطها  يف  قويا  �إيجابيا 

�الإيجابي  �الرتد�د  من  �لكبرية  �لت�سنيعية  قطاعاتها 

ناجتها  يتجاوز  لذلك،  ونتيجة  �لتجارة.  يف  �لعاملي 

�مل�ستويات �مل�سجلة قبل �الأزمة. 

�لناجت  م�ستويات  بلوغ  من  �ملتحدة  �لواليات  وتقرتب  	•
من  كثري�  �أقل  تز�ل  ال  ولكنها  �الأزمة  قبل  �مل�سجلة 

تباطاأ  كما  �الأزمة،  قبل  �ملعتادة  �لناجت  م�ستويات 

�لثاين  �لربع  يف  ملحوظة  بدرجة  �القت�سادي  �لن�ساط 

�لربع  منذ  منوه  �ال�ستهالك  و��سل  وقد   .2010 من 

�لثالث من 2009، ولكن مبعدالت منخف�سة نظر� لعمق 

تو��سل  �لوقت،  نف�ص  ويف  �ملايل.  �لت�سديد  �إجر�ء�ت 

و�لربجميات  �ملكتبية  �ملعد�ت  يف  �ال�ستثمار  معدالت 

�لطلب  من  بدعم  �الأخرية،  �الآونة  يف  ب�سدة  �رتفاعها 

�الأو�ساع  و��ستعادة  �الأرباح،  و�نتعا�ص  �خلارجي، 

�ملالية طبيعتها. غري �أن ذلك مل يحفز حتى �الآن حدوث 

تعاف قوي وم�ستمر يف توظيف �لعمالة كما �أن �لن�ساط 

�لعقاري ال يز�ل �سعيفا للغاية.

�ليورو  ومنطقة  �ليابان  يف  �لناجت  م�ستويات  تز�ل  وال  	•
�أقل بكثري من �مل�ستويات �مل�سجلة قبل �الأزمة وال تز�ل 

معتمدة على �لطلب �خلارجي. ففي �ليابان، �أدت �لدفعة 

�لتجارة  يف  �الإيجابي  و�الرتد�د  �ملالية  �لتن�سيطية 

�لعاملية وقوة �لطلب يف بلد�ن �آ�سيا �الأخرى �إىل �إعطاء 

 ،2009 عام  من  �لر�بع  �لربع  منذ  �لناجت  لنمو  دفعة 

يف  ملحوظ  ب�سعف  �أ�سيب  �القت�سادي  �لن�ساط  ولكن 

بقيادة  �ليورو،  منطقة  ويف   .2010 من  �لثاين  �لربع 

ملحوظة  قوة  �القت�سادي  �لن�ساط  يكت�سب  مل  �أملانيا، 

�إال يف �لربع �لثاين من �لعام �جلاري، بعد �ستاء قار�ص. 

فاعتماد �ملنطقة على �الئتمان �مل�رشيف يقيد �لطلب، 

حيث ال تز�ل �لبنوك على غري �ملعتاد حذرة يف تقدمي 

�لقرو�ص. غري �أن �نخفا�ص قيمة �ليورو عن م�ستوياته 

�لتجارية  �ل�سلع  قطاع  دعم  يف  بد�أ  �ل�سابقة  �ملرتفعة 

�نتعا�سة  يحقق  �لثابت  �ال�ستثمار  وبد�أ  �ملنطقة،  يف 

متو��سعة.

�لنمو  يف  تو�سعا  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  �سهدت  وقد 

�لعام �جلاري.  �لن�سف �الأول من  بن�سبة 8% تقريبا خالل 

وعلى غر�ر �لو�سع يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة، هناك فروق 

�لو�حدة،  �ملنطقة  بلد�ن  بني  وفيما  �ملناطق  بني  كبرية 

وحتتل �قت�ساد�ت �آ�سيا و�أمريكا �لالتينية �ل�سد�رة يف هذ� 

تو�سعا  �ملنطقتني  يف  �لثابت  �ال�ستثمار  �سهد  فقد  �ل�ساأن. 

بناء  �إعادة  وترية  فيه  تباطاأت  �لذي  �لوقت  يف  كبري�، 

�ملخزونات و�نح�رشت �لدفعات �لتن�سيطية من �ل�سيا�سات. 
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�مل�ستقل  �خلا�ص  �لطلب  �أن  على  موؤ�رش�  �الأمر  هذ�  ويعد 

يف  بال�سيا�سات  �ملرتبطة  �الأجل  ق�سرية  �لعو�مل  يتجاوز 

�لتعايف. 

 %9،5 حو�يل  �ل�ساعدة  �آ�سيا  بلد�ن  يف  �لنمو  بلغ  	•
و�لهند  �ل�سني  من  �لقوي  �ملحلي  �لطلب  �نت�سار  مع 

�ل�سني  ويف  �الأخرى.  �آ�سيا  �قت�ساد�ت  �إىل  و�إندوني�سيا 

يف   %13 يقارب  ما  بلغ  حتى  �ملحلي  �لطلب  منو  ز�د 

من  كبرية  تن�سيطية  دفعة  ��ستخد�م  بف�سل   2009

�ملالية �لعامة، وتنفيذ تو�سع �ئتماين كبري، ف�سال على 

لدخول  دفعة  الإعطاء  �ملحددة  �لتد�بري  من  عدد  تنفيذ 

هذه  �ساهمت  وقد  �الأ�رش،  قطاع  ��ستهالك  ومعدالت 

�لزيادة يف حدوث �نخفا�ص كبري يف فائ�ص �حل�ساب 

�جلاري. وقد �أ�سبحت ركائز �لتعايف يف �لوقت �حلايل 

ر��سخة �الأركان وجاري حاليا �لتحول من �لنمو بقيادة 

�لدفعات �لتن�سيطية �حلكومية �إىل �لنمو بقيادة �لقطاع 

�خلا�ص.

و�سهدت �أمريكا �لالتينية كذلك تعافيا قويا، حيث بلغ  	•
منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي حو�يل 7%. وياأتي 

�إجمايل  ي�سجل  حيث  �لرب�زيل،  بقيادة  �لتعايف  هذ� 

�لناجت �ملحلي �حلقيقي منو� قريبا من 10% منذ �لربع 

حاليا  �القت�ساد  على  وتظهر   2009 عام  من  �لثالث 

من  عدد  ��ستاأنف  كذلك،  �ملحموم.  �لن�ساط  عالمات 

�القت�ساد�ت �الأخرى حتقيق منو قوي. غري �أن �ملك�سيك 

ال تز�ل متاأخرة عن �للحاق بالركب، مما يرجع جزئيا 

لرو�بطها �لتجارية �لقوية مع �لواليات �ملتحدة. ورغم 

�زدياد  من  بدعم  موؤخر�  �نتع�ص  �ملك�سيك  �لنمو يف  �أن 

قوة �ل�سادر�ت �إىل �لواليات �ملتحدة، فاإن فجوة �لناجت 

ال تز�ل كبرية.

وهناك �لعديد من �القت�ساد�ت �لنامية �لتي كانت �أقل  	•
يف  حاليا  ت�سارك  �أنها  ويبدو  �لعاملي  بالركود  تاأثر� 

�نتعا�ص �لتجارة �لعاملية، كما �أن تقدير�ت �لنمو لعام 

�لبيانات �ملتاحة  2010 تبدو م�سجعة عموما. وت�سري 

هذه  �أن  �إىل  �الأو�سط  و�ل�رشق  �إفريقيا  �قت�ساد�ت  عن 

�أن  جند  �ملقابل،  ويف  قويا.  منو�  حتقق  �القت�ساد�ت 

�القت�ساد�ت �لتي ت�رشرت ب�سدة على وجه �خل�سو�ص 

�لنمو  �إىل  �لعودة  �أجل  من  ت�سارع  �الأزمة  جر�ء  من 

�مل�ستمر، مبا يف ذلك �القت�ساد�ت يف �لعديد من �أنحاء 

ال  حيث  �مل�ستقلة،  �لدول  وكومنولث  �ل�ساعدة  �أوروبا 

يز�ل �لتعايف مكبوحا بدرجة �أكرب كثري�.

وقد �سجلت �لبطالة يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة �نح�سار� 

وتفيد  بلغتها.  �لتي  �لذروة  مبعدالت  مقارنة  متو��سعا 

�أكرث من 210 مليون �سخ�ص بدون  �لتقدير�ت باأنه يوجد 

عمل يف �أنحاء �لعامل، بزيادة قدرها 30 مليون ن�سمة عن 

تقدير�ت عام 2007. وقد ن�ساأت ثالثة �أرباع هذه �لزيادة 

يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة )وبقيتها يف �قت�ساد�ت �الأ�سو�ق 

�لعاطلون  يو�جه  �ملتحدة،  �لواليات  ففي  �ل�ساعدة(. 

�آخر  وت�سري  �لبطالة،  من  طويلة  قيا�سية  فرت�ت  �لعمل  عن 

ت�سغيل  �إىل حدوث تباطوؤ يف منو  �الأجور  بيانات جمموع 
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�لعمالة خالل �لربع �لثاين من �لعام. ويف منطقة �ليورو، 

�أمام  �ل�سمود  قادرة على  �أملانيا  �لعمل يف  �سوق  تز�ل  ال 

�أي  �أنه ال توجد  �إال  �لركود،  �الأزمة، مع مر�عاة عمق فرتة 

�إ�سبانيا عن م�ستوياتها  �لبطالة يف  موؤ�رش�ت على تر�جع 

�لعمل  �سوق  يف  �جلمود  �أوجه  نتيجة  �الرتفاع،  بالغة 

و�نهيار �سوق �لبناء. ويف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة، �نخف�ست 

معدالت �لبطالة بوجه عام بالتو�زي مع �كت�ساب �لتعايف 

قوة �أكرب، وذلك مع ��ستثناء�ت قليلة )منها جنوب �إفريقيا 

على �سبيل �ملثال(.

نك�صات اال�صتقرار املايل

�لن�سف  خالل  كبرية  بنك�سة  �ملايل  �ال�ستقر�ر  �أ�سيب 

�إقبال  وتر�جع  �ل�سوق  تقلب  ز�د  فقد  �لعام.  من  �الأول 

اال�ستقرار  تقرير  يو�سح  كما  �ملخاطر،  على  �مل�ستثمرين 

�مل�ساحب، عندما  �أكتوبر 2010  العاملي يف عدد  املايل 

�أثر �ملبيعات �لكثيفة ل�سند�ت  �هتز �لنظام �مل�رشيف على 

يف  �ل�سعيفة  �القت�ساد�ت  على  �مل�ستحق  �ل�سيادي  �لدين 

�نت�رشت  �أزمة نظامية حيث  �أ�سفر عن  �ليورو، مما  منطقة 

�ل�سيادية.  و�لكيانات  �لبنوك  �إىل  �لتمويلية  �ل�سغوط 

و�أ�ساف ذلك �إىل �ملخاوف �ل�سائدة ب�ساأن مدى ��ستمر�رية 

�أو�سع.  نطاق  على  �الأ�سهم  هبوط  يف  ت�سبب  كما  �لتعايف 

بن�سبة  �لبور�سات  من  كثري  يف  تر�جعا  �الأ�سعار  و�سجلت 

تر�وحت بني 10% و15% )�ل�سكل �لبياين 1-3(. وبد�أ هذ� 

و�رتفعت  �الأوروبية.  و�الأ�سو�ق  �ملالية  باالأ�سهم  �لرت�جع 

عالو�ت �ملخاطر على �سند�ت �ل�رشكات )�ل�سكل �لبياين 1-

4(، ثم تباطاأت �إ�سد�ر�ت �ل�رشكات حتى �أ�سبحت ال ُتذكر 

�لذي  �حلاد  �لهبوط  �إىل  �إ�سافة  �ملا�سي،  مايو  �سهر  يف 

�لبياين  )�ل�سكل  �أي�سا  �ل�ساعدة  �الأ�سو�ق  �إ�سد�ر�ت  �سجلته 

 .)5-1

�مل�ساهدة يف  �ل�سيادية  �لديون  ��سطر�بات  �سكلت  وقد 

�النت�سار  فاآثار  �لتعايف.  يهدد  خطر  م�سدر  �لثاين  �لربع 

على �لكيانات �ل�سيادية �ملقرت�سة من خارج بلد�ن منطقة 

�ليورو �ل�سعيفة كانت حمدودة، مما يرجع جزئيا �إىل �تباع 

منهج “�لهروب �إىل �ال�ستثمار �الآمن”	يف �الأ�سو�ق �لكربى 

زياد�ت  هناك  كانت  ذلك،  ومع   .)6-1 �لبياين  )�ل�سكل 

حمدودة وق�سرية �الأجل يف فروق �لعائد يف بلد�ن منطقة 

متاما  مت�ساوية  �ئتمانية  جد�رة  ذ�ت  تعترب  �لتي  �ليورو 

بالن�سبة  �ل�سائد  �ليقني  عدم  مناخ  يوؤكد  مما  �أملانيا،  مع 

ويوحي  �ل�سيادية.  لل�سند�ت  درة  �مُل�سْ �لكيانات  جلميع 

�ل�سكل  يف  �لو�رد  �لتحليل  يتجاوز  )�لذي  �الرتباط  حتليل 

�ل�سيادية خالل  �أن �سلوك عالو�ت �ملخاطر  �لبياين 6-1( 

للتفاعل بني  �إىل حد كبري  �لفرتة من مايو- يونيو يرجع 

جهة  من  �خلارجية  �خل�سوم/�لعجوز�ت  �سايف  �رتفاع 

نف�ص  ويف  �أخرى.  جهة  من  �لعام  �لدين/�لعجز  و�رتفاع 

�ملو�زنة  م�سكالت  معاجلة  تكون  �أن  �ملرجح  من  �لوقت، 

و�لقدرة �لتناف�سية يف �آن و�حد يف ظل �الأو�ساع �خلارجية 

�ملتدهورة لها عو�قب وخيمة على �لنمو، �الأمر �لذي ي�ساعد 
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على تف�سري �ل�سبب يف تعر�ص �لنظم �مل�رشفية يف منطقة 

�ليورو ل�سغوط معينة.

ب�صائر عودة االأمور اإىل طبيعتها واإن ظلت مكامن 

اخلطر قائمة 

عادت �الأو�ساع �ملالية يف �ل�سهور �الأخرية �إىل �جتاهها 

�الأحد�ث  خماطر  �نخف�ست  فقد  �أخرى.  مرة  �لتي�سريي 

على  �تُّخذت  �لتي  �مل�سبوقة  غري  �ملبادر�ت  بعد  �ملتطرفة 

�الأور�ق  �أ�سو�ق  “برنامج  ـ  �الأوروبية  �ل�سيا�سات  م�ستوى 

و”�آلية  �الأوروبي  �ملركزي  �لبنك  ��ستحدثه  �لذي  �ملالية”	

�الأع�ساء  �حلكومات  �أن�ساأتها  �لتي  �الأوروبي”	 �ال�ستقر�ر 

�ملقررة  �الإجر�ء�ت  تركيز  وبف�سل  ـ  �ليورو  منطقة  يف 

لت�سحيح �أو�ساع �ملالية �لعامة يف فرتة �لبد�ية ��ستجابة 

على  �الأ�سا�سية  �ل�سعف  جو�نب  �أن  غري  �الأ�سو�ق.  ل�سغوط 

�ل�سعيدين �ل�سيادي و�مل�رشيف ال تز�ل متثل حتديا كبري� 

و�سط خماوف ال تز�ل باقية من مغبة �ملخاطر �لتي تهدد 

�لتعايف �لعاملي.

منطقة  يف  �ل�سيادية  �لديون  �سند�ت  مز�د�ت  جنحت  	•
و�إن  طائلة،  ديون  ��ستحقاق  �آجال  متديد  يف  �ليورو 

�إخفاقات  ب�ساأن  �مل�ساغل  �أن  غري  �أعلى.  بتكلفة  كانت 

�لتمديد ال تز�ل مرتفعة.

غري  �ل�رشكات  �سند�ت  �إ�سد�ر  يف  �لتح�سن  بع�ص  وطر�أ  	•
�ل�سيادية  و�ل�سند�ت  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �ملالية 

�سهر  خالل  �ل�ساعدة  �الأ�سو�ق  يف  �ل�رشكات  و�سند�ت 

يف  وذلك  �سبتمرب،  �سهر  يف  �لتح�سن  من  ومزيد  يونيو 

�الإ�سد�ر�ت يف  �لذي �سهدته هذه  �لهبوط �حلاد  �أعقاب 

�سهر مايو �ملا�سي.

�لتي  �ل�سغوط  حتمل  باختبار�ت  �الأ�سو�ق  رحبت   وقد 

لها  ملا  �الأوروبية  �لبنوك  مر�قبي  جلنة  تن�سيقها  تولت 

�إجر�ء  وبعد  �لبيانات.  عن  �الإف�ساح  حت�سني  يف  دور  من 

مبادالت  على  �لتاأمني  فروق  �نخف�ست  �الختبار�ت،  هذه 

�ملخاطر �الئتمانية بالن�سبة لل�سند�ت �مل�رشيف يف منطقة 

�لعديد  وجنح  �مل�رشفية،  �الأ�سهم  �أ�سعار  و�نتع�ست  �ليورو، 

�أن  غري  �ل�سند�ت.  �أ�سو�ق  مو�رد  �إىل  �لنفاذ  يف  �لبنوك  من 

�لبنوك  بني  �ملعامالت  �أ�سو�ق  م�ستويات  ترتيب  كثافة 

�لتمويل  على  ب�سدة  �عتمادها  �لبنوك  من  �لعديد  وما�سلة 

يز�ل يتعني  �أنه ال  �إىل  ي�سري  �الأوروبي  �ملركزي  �لبنك  من 

معاجلة �أهم �لتحديات على م�ستوى �ل�سيا�سات.

وقد �ساهم �لتعايف يف حت�سني �سحة �لنظام �مل�رشيف. 

وفقا ملا ورد يف عدد �أكتوبر 2010 من »تقرير �ال�ستقر�ر 

�لقرو�ص  قيم  تخفي�سات  جمموع  بلغ  �لعاملي«،  �ملايل 

تريليون   2،2 �لقرو�ص  خ�سائر  وخم�س�سات  �مل�رشفية 

دوالر، هبوطا من �ملبلغ �لتقديري يف تقرير �إبريل 2010 

�لبنوك مزيد� من  �أحرزت  وقدره 2،3 تريليون دوالر. وقد 

�لتقدم يف ت�سجيل بيانات هذه �لتخفي�سات، حيث �أُثِبت يف 

�لتقارير �ملالية �أكرث من ثالثة �أرباع حجمها �لكلي، ويبقى 

مبلغ مل ي�سجل قدره حو�يل 550 مليار دوالر. و�إ�سافة �إىل 

�لنظام  �الأ�سا�سي يف  �ملال  ر�أ�ص  ن�سبة  �رتفع متو�سط  ذلك 

�أكرث من 10% بنهاية عام 2009،  �إىل  �مل�رشيف �لعاملي 
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�لر�سملة  �إعادة  عمليات  �إىل  غالبا  يرجع  ذلك  كان  و�إن 

�الإ�سايف  �ملال  ر�أ�ص  ن�سف  من  �أقل  الأن  نظر�  �حلكومية، 

كان من م�سادر �ل�سوق.                

�القت�سادي،  �ليقني  �أوجه عدم  تز�يد  فاإن  ذلك،    ومع 

و��ستمر�ر تخفي�ص ن�سب �لتمويل بالدين، و�نتقال تد�عيات 

�مل�رشفية  �لنظم  باأن  جميعا  توحي  �ل�سيادية  �ملخاطر 

و�أنها  �لثقة  �سدمات  ملخاطر  معر�سة  تز�ل  ال  �الأ�سا�سية 

�لبنك  من  �ملقدم  �أو  �حلكومي  �لدعم  على  ب�سدة  تعتمد 

تو�جه  مناق�سات،  من  الحقا  يرد  ملا  ووفقا  �ملركزي. 

�لتي  �جلملة  �أ�سو�ق  يف  كبرية  متويلية  متطلبات  �لبنوك 

�أن ي�سكل  ال تز�ل تعاين من �ل�سعف. ومن �ساأن هذ� �الأمر 

�سدة  نتيجة  �ليورو  منطقة  بنوك  على  معينة  حتديات 

�عتمادها على �أ�سو�ق �لتمويل باجلملة. ووفقا ملا ورد يف 

عدد �أكتوبر من “تقرير �ال�ستقر�ر �ملايل �لعاملي”، ال يز�ل 

نتيجة  �ل�سلبية  �لتطور�ت  ملخاطر  معر�سا  �ملايل  �لنظام 

عدم كفاية روؤو�ص �الأمو�ل و�ل�سيولة �لوقائية �لالزمة لدعم 

ثقة �الأ�سو�ق يف ظل �ل�سغوط �ملتجددة.         

تقلب اأ�صعار العمالت وال�صلع االأولية

حادة  حتركات  حدوث  �إىل  �ملالية  �ال�سطر�بات  �أدت 

 2010 عام  من  �الأول  �لن�سف  خالل  �لعمالت  �أ�سعار  يف 

قر�بة  �ليورو  �سعر  �نخف�ص  فقد   .)7-1 �لبياين  )�ل�سكل 

تعافى  قد  كان  و�إن  �حلقيقية،  �لفعلية  بالقيمة   %15

موؤخر� �إىل حد ما ويجري تد�وله حاليا عند م�ستوى يت�سق 

�إىل حد كبري مع �الأ�سا�سيات �القت�سادية متو�سطة �الأجل، 

�لدوالر  �سعر  و�رتفع  �ل�سندوق.  خرب�ء  تقدير�ت  وفق 

عن  �لعزوف  ن�سبة  �رتفاع  مع  �حلقيقية  �لفعلية  بالقيمة 

من  عاد  ولكنه  يونيو،  �إىل  مايو  من  �لفرتة  يف  �ملخاطر 

�لعام،  مطلع  يف  �مل�سجلة  �مل�ستويات  �إىل  �لوقت  ذلك 

�الأ�سا�سيات  م�ستوى  من  �أكرث  لالرتفاع  مييل  نحو  على 

�لياباين  �لني  و�سهد  �الأجل.  متو�سطة  �القت�سادية 

يو��سل  ولكنه  �إبريل  �سهر  يف  وجيزة  لفرتة  �نخفا�سا 

�رتفاعه منذ ذلك �حلني وتزيد قيمته حاليا �أكرث من %25 

�ل�سلطات  على م�ستوياتها �مل�سجلة يف 2007، مما يدفع 

�ل�سائدة  �ملخاوف  نتيجة  �ل�رشف  �أ�سو�ق  �لتدخل يف  �إىل 

�لني.  �رشف  �سعر  يف  ُمْربكة  حتركات  ن�سوء  �حتمال  من 

وال يز�ل �لني �لياباين، مب�ستوياته �حلالية، مت�سقا �إىل حد 

كبري مع �الأ�سا�سيات �القت�سادية متو�سطة �الأجل. وكانت 

عمالت �آ�سيا �ل�ساعدة، ومنها �ليو�ن �ل�سيني، وبا�ستثناء 

بالقيمة  متو��سعا  �رتفاعا  �سهدت  قد  منها،  قليل  عدد 

�لفعلية �حلقيقية. غري �أن كثري� منها ال يز�ل مقوما باأقل 

�القت�سادية  باالأ�سا�سيات  مقارنة  �ل�سحيحة  قيمته  من 

متو�سطة �الأجل. 

وقد فقدت �أ�سعار �ل�سلع �الأولية بع�ص �ملكا�سب �لكبرية 

�لتي �أحرزتها خالل مرحلة �لتعايف �ملبدئية )ر�جع �ل�سكلني 

�ل�سبب يف هذه �ملكا�سب  �لبيانيني 1-2 و1-3(. ويرجع 

�ل�ساعدة،  �القت�ساد�ت  يف  �لطلب  قوة  من  ملزيج  �ملبكرة 

�إذ�  �الأولية،  �ل�سلع  لبع�ص  بالن�سبة  و�نخفا�ص �ملخزونات 

0

40

80

120

160

200

240

280

0

400

800

1200

1600

BB

0

100

200

300

400

500

600

04 06 10 :

       10
2002 042002 04 06

10
06

08

08 08

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2002 03 04 05 06 07
  10

08

0

40

80

120

160

200

240

280

200206 10 :07 082005

09

09

Capital Data Bloomberg Financial Markets



�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  8

ما �أخذنا يف �حل�سبان مرحلة �لدورة �القت�سادية )�مللحق 

�رتفاعها  و��سلت  �لنفي�سة  �ملعادن  �أ�سعار  �أن  غري   .)1-1

خالل فرتة �ال�سطر�بات �ملالية، و�سط عمليات �رش�ء مكثفة 

قام بها �مل�ستثمرون �لعازفون عن �ملخاطر. و�إ�سافة �إىل 

�الأخرية  �لتخفي�سات  نتيجة  �لقمح  �أ�سعار  �رتفعت  ذلك، 

يف توقعات �حل�ساد �ملرتبطة باالأحو�ل �جلوية يف بع�ص 

تز�ل  ال  �لقمح  �أ�سو�ق  �أن  ورغم  �مل�سدرة.  �لبلد�ن  كربى 

فرت�ت  �أثناء  عليه  كانت  عما  ملحوظة  بدرجة  �سيقا  �أقل 

 2007 عامي  بني  �الأ�سعار  يف  و�ملفاجئ  �حلاد  �الرتفاع 

و�ملدخالت  �الأخرى  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�سعار  و�أن  و2008، 

�لزر�عية )كال�سماد مثال( مل ترتفع كثري�، فقد يتعني على 

�لفقر�ء  حماية  تكفل  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �ل�سيا�سات  �سناع 

�الأ�سا�سية،  �لغذ�ئية  �ل�سلع  �أ�سعار  �حلادة يف  �لزياد�ت  من 

كالقمح. 

ت�صاوؤالت حول وترية التعايف

تقريبا  يتفق  �القت�سادي م�ستمر� مبا  �لتعايف  يز�ل  ال 

على  و�مل�ستمر  �لقوي  �لتعايف  ويتوقف  �لتوقعات.  مع 

�إعادة  هو  �الأول  �لتو�زن:  الإعادة  �الإجر�ء�ت  من  نوعني 

يف  �خلا�ص  �لطلب  تعزيز  خالل  من  �لد�خلي،  �لتو�زن 

�أو�ساع  ل�سبط  �لفر�سة  يتيح  مما  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت 

بزيادة  �خلارجي،  �لتو�زن  �إعادة  و�لثاين  �لعامة؛  �ملالية 

ماليا،  ت�سجل عجز�  �لتي  �لبلد�ن  �ل�سافية يف  �ل�سادر�ت 

�ل�سافية  �ل�سادر�ت  وتخفي�ص  �ملتحدة،  �لواليات  مثل 

�آ�سيا  بلد�ن  �أبرزها  ومن  فو�ئ�ص،  حتقق  �لتي  �لبلد�ن  يف 

من  و��سح  ب�سكل  �الإجر�ء�ت  نوعي  ويتفاعل  �ل�ساعدة. 

�القت�ساد�ت  يف  �ل�سافية  �ل�سادر�ت  فزيادة  �أوجه.  عدة 

يتيح  مما  �لنمو،  و�رتفاع  �لطلب  زيادة  تعني  �ل�ساعدة 

�الأجل  ويف  �لعامة.  �ملالية  �أو�ساع  ل�سبط  �أكرب  فر�سة 

على  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  قدرة  ترت�جع  �سوف  �لق�سري، 

�النتقال من تعاف يقوده �لقطاع �لعام �إىل تعاٍف يقوده 

يف  �ليقني  عدم  م�ساعر  �رتفاع  ب�سبب  �خلا�ص  �لقطاع 

�لعقارية، و�مليز�نيات  �الأ�سو�ق  �ملالية؛ و�سعف  �الأ�سو�ق 

�لعمومية و�لدخول يف قطاع �الأ�رش؛ وتباطوؤ عملية �إعادة 

�لطلب �ملحلي  �أن يكت�سب  بناء �ملخزونات. ومن �ملتوقع 

�ملتقدمة باملقارنة مع فرتة  �القت�ساد�ت  قوة يف معظم 

نتيجة  وذلك  �ل�سابقة  �لركود  �أعقبت فرت�ت  �لتي  �لتعايف 

�ملحلي،  �لطلب  �أن  غري  �القت�سادية.  �الأ�سا�سيات  لتح�سن 

بالقدر  قويا  يكون  �أن  يرجح  ال  �ملتو�سط،  �ملدى  على 

�ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  يف  �لطلب  �سعف  ملو�زنة  �لكايف 

�إعادة تو�زن �لطلب �لعاملي.  وبالتايل من �ملتوقع تعطل 

�ملالية  �ل�سيا�سات  تعزيز  يتم  مل  ما  نف�سه،  �لوقت  ويف 

و�لهيكلية ب�سورة ملحوظة، فمن �ملرجح �أن تظل معدالت 

�أكرث  منخف�سة  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �ملمكن  �لناجت 

�الأزمة.  قبل  �سائدة  كانت  �لتي  �لعامة  �الجتاهات  من 

وتنذر هذه �لتطور�ت جمتمعة بتباطوؤ �لتعايف �الأمر �لذي 

يت�سق عموما مع �لتوقعات �ل�سابقة �لتي وردت يف تقرير 

عر�سة  �لتعايف  يجعل  ما  وهو  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق 

ملخاطر �لتطور�ت �ل�سلبية.               
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ت�صاوؤالت حول اآفاق االأجل القريب 

خالل  �لعاملي  �لتعايف  زخم  تباطوؤ  على  دالئل  هناك 

�لربع �لثالث من �ل�سنة يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة و�ل�ساعدة 

على حد �سو�ء. غري �أن خريطة تتبع زخم �لنمو �لتي �أعدها 

من  �أعلى  يز�ل  ال  �لنمو  �أن  �إىل  ت�سري  �ل�سندوق  خرب�ء 

�لبياين  )�ل�سكل  عديدة  �قت�ساد�ت  يف  �ملمكنة  �مل�ستويات 

1-8؛ و�مللحق 1-2(. ويرجع ذلك لتحقيق منو ��ستثنائي 

يف �ل�سناعات �لتحويلية و�لتجارة خالل �ل�سنة �ملا�سية. 

�لتعايف  تطور  كيفية  �ل�سدد  هذ�  يف  �ملهمة  �الأ�سئلة  ومن 

خالل �لفرتة �ملتبقية من 2010 ويف 2011. فعلى �جلانب 

يف  �الإيجابي  �الرتد�د  تباطوؤ  نتوقع  �أن  ميكن  �ل�سلبي، 

�ملخزونات، ومو��سلة �سحب �لتد�بري �ال�ستثنائية �ملقدمة 

�ليقني  عدم  �أوجه  و��ستمر�ر  �لعامة،  �ملالية  �سيا�سة  من 

�العتبار  يف  �أخذنا  ما  و�إذ�  �ملالية.  �الأ�سو�ق  تكتنف  �لتي 

�جلارية،  �الإيجابية  �لعو�مل  جانب  �إىل  معا  �لعو�مل  هذه 

فمن �ملرجح �أن يتباطاأ �لتعايف يف �الأجل �لقريب لي�ستاأنف 

�رشعته بعد ذلك يف عام 2011، بينما ُيتوقع �أن يظل بطيئا 

مبقايي�ص �ملا�سي يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة. و�إ�سافة �إىل 

�أن  �ل�سدمات، كما  �لتعايف معر�سا ملخاطر  يز�ل  ذلك، ال 

�حتماالت حدوث �لتطور�ت �ل�سلبية هي �ل�سائدة.

القوى املحركة للتعايف يف االأجل القريب

�سوف توؤدي قوة �لنمو يف �لعديد من �قت�ساد�ت �الأ�سو�ق 

�لقريب.  �الأجل  يف  للتعايف  دفعة  �إعطاء  �إىل  �ل�ساعدة 

بد�أت  �لتعايف  �أن  على  �حلاالت  معظم  يف  دالئل  فهناك 

�إعادة  مرحلة  متجاوز�  �لذ�تي،  �لبقاء  مقومات  له  تتو�فر 

بناء �ملخزونات و�سوال �إىل مرحلة �ال�ستهالك و�ال�ستثمار 

�لكبرية  �لزياد�ت  الأن  نظر�  بالقوة  يت�سمان  �للذين  �لثابت 

�الإنتاجية  �لطاقة  تناق�ص  �إىل  �أدت  �ل�سناعي  �الإنتاج  يف 

�لز�ئدة )�ل�سكالن �لبيانيان 1-2 و1-9(. وقد حت�سن كثري� 

م�ستوى مو�كبة �قت�ساد�ت �الأ�سو�ق �ل�ساعدة لهبوط �لن�ساط 

�القت�سادي نتيجة قوة �لنمو �الجتاهي وجتنب �لتجاوز�ت 

�القت�ساد�ت  من  �لعديد  �أن  غري   .)1-1 )�الإطار  �ملالية 

�لنامية، ال �سيما يف �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء، كان �أقل تاأثر� 

بهبوط �لن�ساط �القت�سادي �لعاملي وت�سهد هذه �القت�ساد�ت 

حاليا منو� قويا يف �لطلب �ملحلي. ومن �ملتوقع �أن توؤدي 

�حل�سابات  فو�ئ�ص  تخفي�ص  �إىل  �لو�رد�ت  منو  زيادة 

�جلارية �لكلية )�سايف �الإقر��ص( يف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة 

�ملحلي يف 2008  �لناجت  �إجمايل  من  من %3،5  و�لنامية 

�إىل حو�يل 1،5% يف 2011. ووفقا ملا ورد بالتف�سيل يف 

عدد �أكتوبر 2010 من “تقرير �ال�ستقر�ر �ملايل �لعاملي”، 

ال تز�ل �لتدفقات �لر�أ�سمالية يف �الأ�سو�ق �ل�ساعدة تعززها 

�آفاق �لنمو �لقوية ن�سبيا، وحدوث حتول يف توزيع �الأ�سول 

على م�ستوى �لعامل، وتوقعات �أ�سعار �لفائدة �ملنخف�سة يف 

�الأ�سو�ق �ملتطورة. 

ويف �القت�ساد�ت �ملتقدمة، يفرت�ص �أن ي�ستمر �لتعايف 

يف �ل�سناعات �لتحويلية و�ال�ستثمار يف �الآالت و�ملعد�ت. 

فال يز�ل م�ستوى �الإنتاج �ل�سناعي �أقل كثري� من �مل�ستويات 
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�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  �0

عدم  الأوجه  �ل�سلبي  �الأثر  يرجع  مما  �الأزمة،  قبل  �ل�سائدة 

“�لتي  �لعاجلة  غري  �ل�سلع  على  �ملالية  و�الأو�ساع  �ليقني 

�ملعمرة  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  �أي  �رش�وؤها”-  تاأجيل  ميكن 

و�ل�سلع �ال�ستثمارية )�ل�سكل �لبياين 9-1(. 

يكون  �أن  ميكن  �لناجت  خ�سائر  من  جانبا  �أن  ورغم 

تدريجيا مع  �لباقية  �خل�سائر  تال�سي  �ملرجح  فمن  د�ئما، 

حت�سن �الأو�ساع �ملالية وتر�جع م�ساعر عدم �ليقني. وتبدو 

عالمات �لقوة حاليا على �ال�ستثمار�ت يف �الآالت و�ملعد�ت 

يف عدد من �القت�ساد�ت �ملتقدمة. و�إ�سافة �إىل ذلك، فاإن 

�ملالية قطع  �ل�رشكات غري  �ملايل يف  �لرفع  ن�سبة  خف�ص 

بالفعل �سوطا �أطول من عن خف�ص �لرفع �ملايل يف قطاع 

�لديون  تر�كم  يعك�ص  مما   ،)10-1 �لبياين  )�ل�سكل  �الأ�رش 

�لربحية  يف  �لقوي  و�لتعايف  �ملا�سي  �لعقد  خالل  �الأقل 

على  خا�سة  ب�سفة  �الأمر  هذ�  وينطبق  �لنقدي.  و�لتدفق 

��ستثمار�تها  �ل�رشكات  قل�ست  حيث  �ملتحدة  �لواليات 

�لركود. ومن  فيها يف مرحلة مبكرة من  �الأجور  وك�سوف 

�ملرجح �أن يوؤدي �لناجت �لقوي حتى نهاية �سهر يوليو �إىل 

بناء  يرت�جع  بينما  لال�ستثمار  دفعة  �إعطاء  يف  �ال�ستمر�ر 

�ملخزونات. 

وكانت �ال�سطر�بات �الأخرية ت�سببت يف تعطيل �النتعا�ص 

يف �لدورة �الئتمانية ولي�ص خروجه عن �مل�سار �ل�سحيح. فقد 

عاد �لنمو �الئتماين للتز�يد جمدد� يف �لعديد من �القت�ساد�ت 

�ل�ساعدة، با�ستثناء �لبلد�ن �ملت�رشرة من �الأزمة يف �أوروبا 

�ل�رشقية )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-5(. ويف كربى �القت�ساد�ت 

يعد  �الإقر��ص �مل�رشيف مل  �أن  �إىل  �مل�سوح  ت�سري  �ملتقدمة، 

�لنك�سات  �أن  تبني  وقد  �لبياين 4-1(.  �ل�سكل  )ر�جع  مقيد� 

�لتي ُمنيت بها منطقة �ليورو كانت �أ�سغر مما كان متوقعا 

�الأمريكية  �لبنوك  �أن  كما  �لربيع،  ف�سل  ��سطر�بات  خالل 

خففت حدة معايري �الإقر��ص خالل �لربع �لثاين من �ل�سنة. 

ومن غري �ملتوقع ظهور �آثار �سلبية على �الإقر��ص يف �الأجل 

�لقريب نتيجة �لتغري�ت �لتنظيمية �مل�سممة لتعزيز �لقو�عد 

�لر�أ�سمالية وتثبيط خو�ص �ملخاطر �لز�ئدة. 

وقد ��ستقرت �أ�سعار �ل�سلع �الأولية بعد �أن �سهدت �رتفاعا 

مبدئيا. وعلى �لرغم من تقلب �أ�سعار �لنفط �خلام بني 75 

يف  �ملعتاد  عن  �رتفاعا  �أكرث  فاإنها  للربميل  دوالر�  و80 

هذه �ملرحلة من �لتعايف. وي�رشي �الأمر نف�سه على �ل�سلع 

�الآثار  من  يعد  مما  �ملعادن،  و�أهمها  �الأخرى،  �الأولية 

�ملتبقية لتقييد �الأ�سو�ق قبل �الأزمة. غري �أنه ال يز�ل هناك 

�ل�سناعات  يف  �لفائ�سة  �الإنتاجية  �لطاقة  من  كبري  قدر 

حتى  �لطلب  لتلبية  �الأرجح  على  يكفي  مبا  �ال�ستخر�جية، 

�لروؤية،  هذه  مع  ومت�سيا   .)1-1 )�مللحق   2011 نهاية 

ت�سهد �أ�سو�ق �لعقود �مل�ستقبلية حالة من عدم �لتغري بوجه 

عام يف �أ�سعار �لنفط و�لكثري من �ل�سلع �الأولية �الأخرى يف 

�الأجل �لقريب.

معوقات حتقيق التعايف يف الأجل القريب

تز�ل  ال  �ملالية  �الأ�سو�ق  يف  �لثقة  �أن  من  �لرغم  على 

عدد  فاإن  �ل�سابقة،  م�ستوياتها  �إىل  عودتها  يف  م�ستمرة 
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الف�صل 1      �آفاق �القت�ساد �لعاملي وق�سايا �ل�سيا�سات

�� �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

�أكتوبر 2010 من “تقرير �ال�ستقر�ر �ملايل �لعاملي”	يوؤكد 

�ل�سيادية و�لتمويل  �أن زيادة �لتقلبات وال �سيما �ملخاطر 

ال  بعد  تكتمل  مل  �لتي  �لتنظيمية  و�الإ�سالحات  �مل�رشيف 

�سلبا  توؤثر  تز�ل  �أخرى ال  للقلق. وهناك قوى  تز�ل مدعاة 

وت�ساوؤل  �لعقارية  �الأ�سو�ق  �سعف  ومنها  �لتعايف  على 

�لدفعات �لتن�سيطية �ملالية ومعدالت �لبطالة �ملرتفعة.

ارتفاع درجة عدم اليقني يف الأ�سواق املالية

�إن عدم وجود خطط موثوقة قوية ل�سبط �أو�ساع �ملالية 

�لعامة يف �الأجل �ملتو�سط، يت�سبب يف ��ستمر�ر �خلطر �لذي 

�لتعايف.  على  �ل�سيادية  �لديون  �سند�ت  �أ�سو�ق  تفر�سه 

موعد  يحل  �لتي  �ل�سيادية  �لديون  من  كبري  قدر  فهناك 

��ستحقاقها يف بلد�ن منطقة �ليورو �ل�سعيفة خالل �لفرتة 

و�سوف  �لبياين 6-1(.  �ل�سكل  )ر�جع  �ملتبقية من 2011 

�سبيلها  يف  وهي  �سعبة  مناف�سات  �لبلد�ن  هذه  تو�جه 

�الحتياجات  ل�سخامة  نظر�  �لديون،  هذه  متويل  الإعادة 

�لتمويلية لالقت�ساد�ت �ملتقدمة �الأخرى. ومن �ساأن جتدد 

�ال�سطر�بات يف �أ�سو�ق �لديون �ل�سيادية �أن ين�سئ حلقات 

�الآثار �ملرتدة �ل�سلبية بني �أ�سو�ق �لديون �ل�سيادية و�لقطاع 

�ملايل، مما يلحق �رشر� كبري� بالتعايف.

��ستحقاق  �آجال  من  “جد�ر�”	 كذلك  �لبنوك  وتو�جه 

�لديون �ملتقاربة، مما يهدد عملية �إعادة �أو�ساع �الئتمان 

�إطالة  على  حمدود  حت�سن  �سوى  يطر�أ  فلم  طبيعتها.  �إىل 

ي�ستحق  لذلك  ونتيجة  �لديون  هذه  متويل  ��ستحقاق  �أجل 

غ�سون  يف  �لديون  من  دوالر  تريليون   4 من  �أكرث  �سد�د 

�الأربعة وع�رشين �سهر� �لقادمة. وقد ي�سهل ن�سوء م�سكالت 

من  بد�فع  �ملحددة  �ملوؤ�س�سات  لبع�ص  بالن�سبة  متويلية 

زيادة  �أو  �ل�سيادية،  �لديون  �أ�سو�ق  يف  �ل�سغوط  جتدد 

�أو حدوث مفاجاآت  �لعقارية،  �الأ�سو�ق  �ل�سعف يف  �أوجه 

�القت�سادي.  �لن�ساط  يف  �لتوقعات  عن  �لنتائج  بق�سور 

ونظر� لوجود رو�بط مت�سعبة د�خل �لبلد�ن وعرب �حلدود، 

فقد يزد�د �ت�ساع نطاق هذه �مل�سكالت ب�رشعة.

�أو  �لتنظيمية  �ليقني  عدم  درجة  ��ستمر�ر  يوؤدي  وقد 

�ملايل  �لقطاع  ب�ساأن  �ل�سليمة  غري  �لتنظيمية  �الإجر�ء�ت 

يز�ل هناك  وال  �الئتمان.  �لوليد يف  �لتعايف  �إ�سعاف  �إىل 

�الحرت�زية  �ل�سيا�سات  م�ستوى  على  �لتحديات  من  �لعديد 

�ملفرو�سة  �ل�رش�ئب  ترتفع  وقد  معاجلتها،  ينبغي  �لتي 

على �الأن�سطة �ملالية ـ وهي تد�بري من �ساأنها جعل �لنظام 

�ل�رش�ئب  لد�فعي  بالن�سبة  تكلفة  و�أقل  �أمانا  �أكرث  �ملايل 

مما  �أكرث  �لناجت  ت�سعف  قد  ولكنها  �لطويل،  �ملدى  على 

تتوقعه �الأ�سو�ق على �ملدى �لق�سري.

الأ�سواق  يف  التوقعات  الناجت  جتاوز  احتمال  عدم 

العقارية

من  يزيد  �أن  �لعقارية  �الأ�سو�ق  يف  �لهبوط  �ساأن  من 

و�لقطاع  �الأ�رش  قطاع  يف  �لعمومية  �مليز�نيات  �إ�سعاف 

عميقا  �ل�سكنية  �ال�ستثمار�ت  هبوط   يز�ل  فال  �مل�رشيف. 

ومع  �ل�سابقة.  �لركود  بفرت�ت  مقارنة  ��ستثنائية  ب�سفة 
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�لعامل  �أنحاء  �لكثري من  �لعقار�ت يف  �أ�سعار  تز�ل  ذلك، ال 

)�الإطار  �ملوحدة  �لتقييم  موؤ�رش�ت  مع  باملقارنة  مرتفعة 

1-2(. ففي �لواليات �ملتحدة، ال تز�ل هناك �أعباء كبرية 

عقارية  بقرو�ص  �ملرهونة  �ملباعة  غري  �لعقار�ت  من 

 فاملعامالت منخف�سة �لقيمة جتعل م�ستويات 
1
»مغرقة«.

�سغوط  فر�ص  مع  �رتفاعها،  على  م�ستمرة  �ملخزون 

ويف  �لقريب  �ملدى  وعلى  �الأ�سعار.  على  �أكرب  تخفي�سية 

كثري من �أنحاء �لعامل �سيظل �لقطاع �لعقاري ي�سكل عبئا 

��ستقر�ر  تهدد  �لتي  �ملخاطر  �ست�ستمر  كما  �لنمو،  على 

موؤ�س�سات �الإقر��ص.

تخفي�ض ن�سب التمويل بالديون يف قطاع الأ�رس

ال تز�ل �الأ�رش م�ستمرة يف �الدخار �أكرث مما كان عليه 

ميز�نياتها  الإ�سالح  �ل�سعي  �سياق  يف  �الأزمة  قبل  �حلال 

نحو  قريبا  �الدخار  معدالت  �جتاه  رغم  �لعمومية، 

�النخفا�ص )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-10(. وقد توقف منو 

دين قطاع �الأ�رش يف 2009 يف كل من �لواليات �ملتحدة 

حدوث  من  ذلك  على  ترتب  ما  ورغم  �ملتحدة.  و�ململكة 

�نخفا�ص ملحوظ يف ن�سبة �لدين �إىل �لدخل ون�سبة �لدين 

�إىل �الأ�سول �ملالية، فال تز�ل هاتان �لن�سبتان �أعلى كثري� 

منطقة  ويف  �ملا�سي.  �لعقد  يف  �مل�سجلة  �مل�ستويات  من 

�الأزمة  لوقوع  �ل�سابق  �لتو�سع  م�ستوى  كان  �ليورو، حيث 

يف  �لدين  م�ستوى  ��ستمر  �القت�ساد�ت،  بع�ص  يف  �رشيعا 

يلوح  �أنه  �أملانيا. غري  با�ستثناء  عام 2009،  �لنمو طو�ل 

يف �الأفق حدوث �نخفا�ص حاد يف قرو�ص �الأ�رش، ويف ظل 

�لت�سحيحات،  حدوث  �ملحتمل  فمن  �حلالية،  �لدين  ن�سب 

ال �سيما بلد�ن منطقة �ليورو �ل�سعيفة، على �سبيل �ملثال 

ولي�ص �حل�رش. ومع ذلك، فقد ال يقت�سي خف�ص ن�سب �لتمويل 

معدالت  يف  ملحوظة  �إ�سافية  �رتفاعات  حدوث  بالدين 

�لعاملي ال  �آفاق �القت�ساد  ـ فتوقعات تقرير  �الأ�رش  �دخار 

تت�سمن حدوث زياد�ت �أخرى يف هذه �ملعدالت. 

تباطوؤ تراكم املخزون 

ال تز�ل عملية �إعادة بناء �ملخزون م�ستمرة برتكيز عال 

�الآ�سيوية  �القت�ساد�ت  من  و�لعديد  �ملتحدة  �لواليات  يف 

وال يتوقع �أن تت�سارع وتريتها �أكرث من ذلك. �أما يف منطقة 

�ليورو و�ليابان، كانت معدالت �لرت�جع يف �ملخزون �أقل 

خالل فرتة �لهبوط �القت�سادي، مما قد يرجع �إىل تخزين 

�لعمالة �لذي حافظ على �رتفاع معدالت �الإنتاج. ومن غري 

هذه  يف  �ملخزون  بناء  �إعادة  وترية  تت�سارع  �أن  �ملتوقع 

�ملخزونات  تتحول  �سوف  وبالتايل،  �أي�سا.  �القت�ساد�ت 

من كونها عامل د�عم للتعايف �إىل عامل حمايد �الأثر.

�لقرو�ص �لعقارية »�ملغرقة« هي قرو�ص تتجاوز �لقيمة �ل�سوقية 
 1

للعقار. ر�جع �الإطار 1-3 من عدد �أكتوبر 2010 من »تقرير �ال�ستقر�ر 

�ملايل �لعاملي« لالطالع على مناق�سة حول خماطر �لتطور�ت �ل�سلبية 

على �الأ�سو�ق �لعقارية �الأمريكية.
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االقت�صادات  تباطوؤه يف  بال�رضورة  املتقدمة  االقت�صادات  النمو يف  تباطوؤ  يعني  هل   :1-1 االإطار 

ال�صاعدة؟   

وبيتيا  �سكوت  و�أال�سدير  دكري�سن   يورغ  هم  �الإطار  هذ�  موؤلفو 

توبالوفا.

 حدد »�ملكتب �الأمريكي للبحوث �القت�سادية«   )NBER( فرت�ت 
1

جرى  ولكن   ،1982-1981 ويف    1980 عام  يف  منف�سلة  ركود 

جتميعها هنا يف نوبة ركود و�حدة.

 لهذ� �ل�سبب، فاإننا نتو�سع يف عر�ص فرتة ركود عام 1991 لكي 
2

ت�سمل عامي 1992 و1993، حيث كانت �القت�ساد�ت �ملتقدمة خالل 

هذه �لفرتة متر بنوبة ركود.  

�آ�سيا  �لتايل:  �لنحو  �ل�ساعدة يف جمموعات على  �القت�ساد�ت  ت�سنف   
3

)�ل�سني ومنطقة هونغ كونغ �ل�سينية �الإد�رية �خلا�سة و�لهند و�إندوني�سيا 

و�أمريكا  وتايلند(؛  �ل�سينية  تايو�ن  ومقاطعة  و�لفلبني  وماليزيا  وكوريا 

�لالتينية )�لرب�زيل و�سيلي وكولومبيا و�ملك�سيك وبريو(؛ و�أخرى )�جلمهورية 

و�ململكة  ورو�سيا  وبولند�  و�ملغرب  و�إ�رش�ئيل  وهنغاريا  وم�رش  �لت�سيكية 

�لعربية �ل�سعودية وجنوب �إفريقيا وتركيا(. �أما �القت�ساد�ت �ملتقدمة فهي 

�أ�سرت�ليا و�لنم�سا وبلجيكا وكند� و�لد�منرك وفنلند� وفرن�سا و�أملانيا و�ليونان 

و�آي�سلند� و�آيرلند� و�إيطاليا و�ليابان ولك�سمربغ وهولند� ونيوزيلند� و�لرنويج 

و�لربتغال و�إ�سبانيا و�ل�سويد و�سوي�رش� و�ململكة �ملتحدة و�لواليات �ملتحدة. 

�ل�سناعية يف  �لبلد�ن  �إىل ت�سنيف  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  وت�ستند جمموعة 

بد�أ �القت�ساد �لعاملي موؤخر� فقط يف �خلروج مما يعد 

�لتنبوؤ�ت  وت�سري  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  منذ  ركود  �أعمق 

�إىل �أن �لتعايف يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة �سيكون متباطئا 

على غري �ملعتاد مقارنة بالتعايف �لذي �أعقب فرت�ت �لركود 

�ل�سابقة، يف ظل �سعي �الأ�رش �ملعي�سية و�ملوؤ�س�سات �ملالية 

�ملفرو�سة  �لقيود  ومع  �لعمومية،  ميز�نياتها  الإ�سالح 

على �لنمو �الئتماين، و��ستمر�ر �أجو�ء عدم �ليقني �ملحيطة 

بالطلب وتوظيف �لعمالة.

ولكن ما هي �لتوقعات بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ل�ساعدة؟ 

�القت�ساد�ت  م�سائر  �أن  هو  بعيد  عهد  منذ  �الفرت��ص  كان 

–	�أي ما  �ل�ساعدة مرتبطة مب�سائر �القت�ساد�ت �ملتقدمة 

يعرب عنه �لقول �ملاأثور “�إذ� عط�ست �لواليات �ملتحدة �أ�سيب 

�القت�ساد�ت  �أن  �لروؤية  هذه  وموؤدى  برد”.  بنوبة  �لعامل 

�ل�ساعدة يرجح �أنها تعاين من فرتة منو دون �ملتو�سط. 

هذ�  ي�ستعر�ص  �سحيح؟  �الفرت��ص  هذ�  هل  ولكن 

�الإطار منو �القت�ساد�ت �ل�ساعدة بعد فرت�ت ركود �سابقة 

يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة. وهنا تت�سح حقيقة مده�سة، �أال 

وهي �أن �أد�ء �القت�ساد�ت �ل�ساعدة كان �أف�سل بعد فرت�ت 

�لركود �الأخرية يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة مقارنة بفرت�ت 

�لركود يف �ل�سبعينات و�لثمانينات. وت�سُدق هذه �حلقيقة 

�أن �القت�ساد�ت �ل�ساعدة  �أ�سكال �الأد�ء. غري  على خمتلف 

باالقت�ساد�ت  �رتباطا  �أكرث  �أ�سبحت  �لوقت  مرور  مع 

مطابقة  يحقق  �أن  ميكنه  و�حد  تف�سري  وهناك  �ملتقدمة. 

�ملحلية  �ل�سيا�سات  �أن  وهو  �ملنق�سمني  �الجتاهني  هذين 

قدرة  من  ز�دت  قد  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  يف  �ملح�سنة 

هذه �القت�ساد�ت على �ل�سمود �أمام �ل�سدمات، حتى و�إن 

بالدور�ت  �رتباطا  �أكرث  جعلتها  قد  �لتكامل  زيادة  كانت 

�القت�سادية يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة.

�القت�ساد�ت  يف  ركود  فرت�ت  �أربع  �لتحليل  ويبحث 

 ،1975-1974 يف  �لركود  فرت�ت  هي  �ملتقدمة، 

وتتو�فق  و2001.  و1993-1991،  و1983-1980، 

هذه �لتو�ريخ �إىل حد كبري مع فرت�ت �لركود يف �لواليات 

للبحوث  �الأمريكي  “�ملكتب  حددها  و�لتي  �ملتحدة 

�لركود  فرت�ت  جميع  وكانت   
1
.)NBER( �القت�سادية”	

على  �القت�سادي  �لن�ساط  يف  ملحوظ  هبوط  فرت�ت  هذه 

�القت�ساد�ت  معظم  خاللها  �سهدت  �لعاملي،  �مل�ستوى 

2
�ملتقدمة ركود� مبا�رش� �أثناء �لنوبات �لثالث �الأوىل.

�أعقاب  يف  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  �أد�ء  تتبع  ويقت�سي 

مقايي�ص  تو�فر  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  كبرية  ركود  فرت�ت 

�ملقايي�ص  �أحد  هو  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  و�إجمايل  و��سحة. 

هو  ما  ولكن  �لكلي،  �القت�ساد  �أد�ء  م�ستوى  لقيا�ص  �لو��سحة 

معيار �ملقارنة؟ �إحدى �لنقاط �ملرجعية تتمثل يف معدل منو 

مبا�رشة  �لركود  حدوث  ت�سبق  �لتي  �لفرتة  يف  ذ�ته  �القت�ساد 

على  قادر�  �القت�ساد  كان  هل  هو  هنا  �ل�سوؤ�ل  �أن  �أي  	–
�لفرتة  يف  �ملتو�سط  من  �أعلى  منو�  حمققا  �الإيجابي  �الرتد�د 

�لتي �أعقبت حدوث �لركود مبا�رشة، �أم �أنه �سهد فرتة منو دون 

�ملتو�سط؟ وميكن تنفيذ هذ� �لقيا�ص بح�ساب �لفرق بني معدل 

للركود  �لتالية  �لثالث  �ل�سنو�ت  لالقت�ساد يف  �ملتو�سط  �لنمو 

�ل�سابقة  �لثالث  �ل�سنو�ت  يف  �ملتو�سط  �لنمو  مبعدل  مقارنة 

�لنمو”	 “فروق  ��سم  �لقيا�سات  هذه  على  ويطلق  للركود. 

�آخر يتمثل يف قيا�ص  )growth differences(. وهناك منهج 

تقديره  يتم  ما  وهو  �ل�سدمة،  نتيجة  �ل�سائع  �لناجت  حجم 

بعد ثالث  �قت�ساد  كل  �لناجت يف  م�ستوى  �لفرق بني  بح�ساب 

�سنو�ت من حدوث �لركود وم�ستوى �لناجت �لذي ميكن حتديده 

عن طريق ��ستنباط �جتاه عام على �أ�سا�ص م�ستوى منو �لناجت 

طو�ل �ل�سنو�ت �ل�سبع �ل�سابقة حلدوث �لركود. ويطلق على هذه 

 .)level differences( �مل�ستويات”	 “فروق  ��سم  �لقيا�سات 

�آخر وهو حالة �القت�ساد �لعاملي بعد �لركود  وهناك مقيا�ص 

ببقية  مقارنة  �ل�سدمة  مع  �قت�ساد  كل  تو�وؤم  مدى  �أي  	–
معدل  بني  �لفرق  ح�ساب  على  �ملقيا�ص  هذ�  وينطوي  �لعامل. 

�ل�سنو�ت  خالل  �ملعني  �ل�ساعد  لالقت�ساد  �ملتو�سط  �لنمو 

لالقت�ساد�ت  �ملتو�سط  �لنمو  ومعدالت  للركود  �لتالية  �لثالث 

�ملتقدمة خالل نف�ص �لفرتة )مرجحة بتعادل �لقوى �ل�رش�ئية(. 

 relative( �لن�سبي”	 �لنمو  “فروق  �لقيا�سات  ويطلق على هذه 
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.)growth differences

�لناجت  �إجمايل  بيانات  لتفح�ص  �لقيا�سات  هذه  وت�ستخدم 

�ملحلي بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ل�ساعدة يف �أعقاب فرت�ت �لركود 

�الأربع يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة قيد �لدر��سة يف هذ� �الإطار. ويف 

هذ� �ل�سياق يظهر منط مثري لالهتمام: فقد طر�أ �لتح�سن على �أد�ء 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة بعد كل فرتة ركود يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة 

)�ل�سكل �لبياين �الأول(. وبالن�سبة لالقت�ساد�ت �ل�ساعدة ككل جند 

�أن معدالت �لنمو بعد ثالثة �أعو�م من فرتتي ركود 1993-1991 
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االإطار 1-1 )تابع(

�أما   .1990 عام  يف  �لعاملي”	 �القت�ساد  “�آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة 

 The« )جمموعة �القت�ساد�ت �ل�ساعدة فتتبع ت�سنيف )جملة �القت�سادي

ويرجى  وفنزويال.  �الأرجنني  �إ�سافة  مع   ،”Economist Magazine
مالحظة �أن بع�ص �القت�ساد�ت �لتي ت�سنف حاليا �سمن �القت�ساد�ت 

�ملتقدمة كانت �قت�ساد�ت �ساعدة خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة قيد �لدر��سة 

جمموعة  �سمن  ت�سنيفها  على  �الإبقاء  تقرر  �ملقارنة  ولغر�ص  هنا 

�الإد�رية  �ل�سينية  كونغ  هونغ  منطقة  )وهي  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

بيانات كل  ويتم جتميع  �ل�سينية(.  تايو�ن  �خلا�سة وكوريا ومقاطعة 

جمموعة با�ستخد�م �الأوز�ن �ملرجحة بتعادل �لقوى �ل�رش�ئية.

�لر�أي بو�سوح يف  عن هذ�  “غولدمان �ساك�ص”	 �أن عربرَّ   وقد �سبق 
4

عام 2000.
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و2001 فاقت �ملعدالت �مل�سجلة قبل ثالثة �أعو�م. ومن حيث 

م�ستويات �لناجت، �سهدت �القت�ساد�ت �ل�ساعدة مكا�سب فعلية 

يف �لناجت مقارنة باالجتاهات �لعامة �لتي كانت �سائدة فيها 

قبل �الأزمة بعد ركود عام 2001. وقد حققت هذه �القت�ساد�ت 

يف  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  حققته  �لذي  �لنمو  من  �أقوى  منو 

�أعقاب فرت�ت �لركود. ويف �ملقابل كان �أد�ء �لنمو �سعيفا يف 

يف  �مل�ساهدتني  �لركود  فرتتي  بعد  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

1974-1975 و1980-1983، مع ما منيت به من خ�سارة 

�سمنية كبرية يف �لناجت. ويف هاتني �حلالتني ميكننا قول �أن 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة �أ�سيبت بالتهاب رئوي عندما �أ�سيبت 

�القت�ساد�ت �ملتقدمة بنزلة برد. غري مثل هذ� �لقدر من �لتعر�ص 

للمخاطر يبدو �أقل و�سوحا �إىل حد كبري يف �ل�سنو�ت �الأخرية.

�أبلت بالء  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  �أن  �إىل  �لبع�ص  ويذهب 

غري   
4
بها”. �ملحيطة  �الأو�ساع  عن  “�نف�سلت  الأنها  ح�سنا 

�أن هناك در��سات كثرية ت�سري �إىل تز�يد �ندماج �القت�ساد�ت 

�ل�ساعدة يف �لتجارة �لعاملية و�الأ�سو�ق �لر�أ�سمالية �لعاملية، 
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 كما هو متعارف عليه، يز�ل من �سل�سلة �لبيانات �أثر �الجتاه �لعام 
5

�أ�سكال  عرب  �ملر�سح  ومير  بري�سكوت”.  “هودريك  مر�سح  با�ستخد�م 

�لتباين يف �سل�سلة �لبيانات مبعدالت تو�تر �لدورة �القت�سادية )و�أعلى 

منها( ويزيل معدالت �لتو�تر �ملنخف�سة )�أي �لتحوالت �لتدريجية للغاية 

يف �الجتاهات �الأ�سا�سية(.   

»)Milesi-Ferretti and Tille (2010«؛  در��سات  ر�جع   
6

 Blanchard, Faruqee,«؛ و»Berkman and others (2009(«و

.»Claessens and others (2010(«؛ و»and Das (2010(1

التحول يف الدعم املقدم من ال�سيا�سات

حمتفظة  تز�ل  ال  �لنقدية  �ل�سيا�سة  �أن  من  �لرغم  على 

��ستعادة  ظل  يف  فعاليتها  تز�يد  مع  �لتي�سريي،  بو�سعها 

�لعامة  �ملالية  �سيا�سة  فاإن  عافيتها،  �ملالية  �الأ�سو�ق 

�رشعان ما �ستفقد طابعها �لتن�سيطي. ويف �لوقت نف�سه، فاإن 

مزيج �ل�سيا�سات �القت�سادية �لكلية من خمتلف �لبلد�ن لن 

يوفر �إال دعما حمدود� الإعادة تو�زن �لطلب �لعاملي.

االأو�صاع النقدية التي�صريية

�لنحو �ملالئم يف  �لنقدية د�عمة على  �ل�سيا�سة  ال تز�ل 

بالتدريج  �لعودة  �الأ�سو�ق  وتتوقع  �القت�ساد�ت،  معظم 

�لكبري �إىل �أ�سعار �لفائدة �لطبيعية )�ل�سكل �لبياين 11-1(.

�أن �لبنوك �ملركزية يف  ففي �القت�ساد�ت �ملتقدمة جند  	•
ونيوزيلند�  وكوريا  و�إ�رش�ئيل  وكند�  �أ�سرت�ليا  من  كل 

�لفائدة  �أ�سعار  موؤخر�  رفعت  قد  و�ل�سويد  و�لرنويج 

�الأ�سا�سية فيها. غري �أن �أ�سعار �لفائدة يف هذه �القت�ساد�ت 

ال تز�ل منخف�سة للغاية باملقايي�ص �لتاريخية، با�ستثناء 

فقد  ر�سوخا.  �أكرث  �لتعايف  فيها  �أ�سبح  �لتي  �القت�ساد�ت 

حافظ كل من �الحتياطي �لفيدر�يل وبنك �ليابان �ملركزي 

و�لبنك �ملركزي �الأوروبي وبنك �جنلرت� �ملركزي على �سعر 

�لفائدة �الأ�سا�سي �مل�ستخدم كاأد�ة لل�سيا�سات قريب من �حلد 

�ل�سفري، حيث ي�سري �الحتياطي �لفيدر�يل �إىل �أن �الأو�ساع 

�ملنخف�سة  �لفائدة  �أ�سعار  ��ستمر�ر  تربر  �الأرجح  على 

��ستجابة  جاءت  وقد  مطولة.  لفرتة  ��ستثنائية  ب�سورة 

�الأ�سو�ق للمخاوف �ملتعلقة با�ستمر�رية �الأو�ساع ووترية 

�لعائد�ت �حلكومية  �نخفا�ص حاد يف  �لتعايف على هيئة 

طويلة �الأجل. وبينما تو��سل �ملوؤ�س�سات و�الأ�سو�ق �ملالية 

تعافيها، فمن �ملفرت�ص �أن يكون �نخفا�ص �أ�سعار �لفائدة 

�الأ�سا�سية م�سدر� �أقوى للتن�سيط �ال�ستثنائي. 

•	وقد با�رش عدد من �القت�ساد�ت �ل�ساعدة تنفيذ �سيا�سة 
�لفائدة  �أ�سعار  يف  حادة  زياد�ت  تنفيذ  مع  تقييدية،  نقدية 

وهو ما يتعار�ص على ما يبدو مع فر�سية �النف�سال. وي�سرتك 

يف  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  من  للعديد  �القت�سادي  �لتاريخ 

�سمة �البتعاد عن �القت�ساد�ت �ملوجهة بدرجة عالية وذ�ت 

�الأ�سو�ق  حترير  زيادة  �إىل  �لتحول  مع  �ملحلية  �لتوجهات 

�ملال.  ور�أ�ص  �ل�سلع  يف  �الأجنبية  �ملناف�سة  �أمام  و�النفتاح 

وتدعم هذ� �لنمط عملية ح�سابية ب�سيطة للعالقات �لتبادلية 

�ملتحركة بني �لناجت �لكلي �ملز�ل عنه �أثر �الجتاه �لعام يف 

 وقد 
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�القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�ملتقدمة )�ل�سكل �لبياين �لثاين(.

�زد�دت هذه �لعالقات �لتبادلية بانتظام مع مرور �لوقت، كما 

�أنها ت�سارعت يف �ل�سنو�ت �الأخرية –	و�إن كان ��ستجد عليها �أن 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة �أ�سبحت �أكرث “�رتباطا”	باالقت�ساد�ت 

�ملتقدمة ولي�ص �نف�ساال عنها.

�القت�ساد�ت  �أن  على  نتفق  �أن  ميكن  كيف  ولكن 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  على  �عتماد�  �أكرث  تبدو  �ل�ساعدة 

�لركود  بفرت�ت  تاأثر�  �أقل  تكون  �أن  ��ستطاعت  �أنها  رغم 

تكون  �أن  �ملحتمل  ومن  �الأخرية؟  هذه  �أ�سابت  �لتي 

عزل  يف  �ساعدت  �ملح�سنة  �لكلية  �القت�سادية  �الإد�رة 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة عن �أ�سو�أ �الآثار �لناجمة عن فرت�ت 

�الأدلة  وت�سري  �ملتقدمة.  �القت�ساد�ت  يف  �الأخرية  �لركود 

�خلارجية  �الأر�سدة  ذ�ت  �القت�ساد�ت  �أن  �إىل  �لتجريبية 

�الأكرث �سعفا كانت معر�سة ب�سفة خا�سة ملخاطر �الأزمة 

ب�سفة  تعتمد  كانت  �لتي  �القت�ساد�ت  و�أن  �الأخرية، 

خا�سة على �الإقر��ص �مل�رشيف بدال من �ال�ستثمار �الأجنبي 

�إىل  ب�رشعة  �الأمو�ل  روؤو�ص  تدفق  ملخاطر  عر�سة  كانت 

�لتي  �الأربع  �لركود  نوبات  حتليل  فاإن   وباملثل،   
6

�خلارج.

يف  �جلاري  �حل�ساب  ميز�ن  �أن  يو�سح  �الإطار  هذ�  يتناولها 

على  جيد  موؤ�رش  هو  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لركود  بد�ية 

�أن  �إىل  �ملت�سل�سلة  �الأدلة  وت�سري  �لالحقة.  �لفرتة  يف  �الأد�ء 

�أكرث  وبالتايل  مرونة،  �أكرث  �أ�سبحت  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

�سبيل  فعلى  �خلارجية.  �ل�سدمات  �أمام  �ل�سمود  على  قدرة 

على  �ملحافظة  يف  �ل�رشف  �أ�سعار  مرونة  �ساعدت  �ملثال، 

حتقق  لكي  �لتجارة  �أمام  �ملجال  و�إف�ساح  �لتناف�سية  �لقدرة 

�رتد�د� �إيجابيا �رشيعا يف �أعقاب هبوط �لن�ساط �القت�سادي 

�لد�خلة  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  �أن  كما  �الألفينات،  �أو�ئل  يف 

�أقل ت�رشر� خالل نوبات �لركود �الأخرية.  كانت 

�أد�ء  يف  �لو��سح  �لتح�سن  يكون  �أن  �أي�سا  �ملمكن  ومن 

�ل�سدمات  يف  �أكرب  دور  له  �لوقت  مع  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

�القت�ساد�ت  يف  �لركود  فرت�ت  عنها  تولدت  �لتي  �ملختلفة 

�لقدرة  لزيادة  �أ�سا�سي  �أي �جتاه عام  �ملتقدمة باملقارنة مع 

مع  توجد  ال  �الإح�سائي،  �ملنظور  من  ولكن،  �ل�سمود.  على 

هذه  مثل  دقة  مدى  الختبار  كافية  ركود  نوبات  �الأ�سف 

�ملربر�ت  من  يكفي  ما  هناك  ولكن  �ملتناف�سة.  �لتف�سري�ت 

لالعتقاد باإمكان بقاء قوة �أد�ء �القت�ساد�ت �ل�ساعدة.
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متطلبات  زيادة  �أو  وبريو(،  وماليزيا  و�لهند  )كالرب�زيل 

�أو  وتركيا(،  و�لهند  )كال�سني  �لنقدية  �الحتياطيات 

�لنمو �الئتماين )كال�سني، على  فر�ص قيود مبا�رشة على 

�ل�سيا�سة  تقييد  ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملثال(.  �سبيل 

�حتو�ء  عموما  يتوقع  حيث  تدريجية،  بوترية  �لنقدية 

لعدد  بالن�سبة  �إحلاحا  �الأكرث  �لقلق  م�سدر  �أما  �لت�سخم. 

�الئتماين  �لنمو  معدل  يف  فيتمثل  �القت�ساد�ت  من  قليل 

لعمليات �رش�ء �لعقار�ت. فقد جنحت �ل�سلطات يف خمتلف 

الإبطاء وترية مثل هذ�  �لتدخل  �الآ�سيوية يف  �القت�ساد�ت 

�لنمو �الئتماين باعتمدها تد�بري تنظيمية �حرت�زية. ويف 

�القت�ساد�ت  بع�ص  يف  �ملركزية  �لبنوك  قامت  �ملقابل، 

��ستجابة  �لفائدة  �أ�سعار  بتخفي�ص  �ل�ساعدة  �أوروبا  يف 

�ليقني  عدم  م�ساعر  وتنامي  �الأ�سعار  �سغوط  لت�ساوؤل 

�لغربية )على �سبيل �ملثال هنغاريا ورومانيا  �أوروبا  يف 

ورو�سيا(.

تقليدية  غري  تد�بري  �ملركزية  �لبنوك  ��ستخدمت  وقد 

للدعم �أثناء �الأزمة بغية �مل�ساعدة يف تثبيت �أو�ساع �لبنوك 

و�الأ�سو�ق. وقد �سمم بع�ص هذه �لتد�بري ـ مثل توفري كمية 

ـ  �مل�رشيف  للجهاز  �لفائ�سة  �الحتياطيات  من  �سخمة 

بهدف �إحد�ث �أثر تي�سريي عام على منو �الئتمان يف �لوقت 

�حلد  عند  �الأجل  ق�سرية  �لفائدة  �أ�سعار  فيه  كانت  �لذي 

ممت تد�بري �أخرى  �الأدنى �ل�سفري )»�لتي�سري �لكمي«(. و�سُ

ـ مثل �رش�ء �أ�سول مالية غري تقليدية ـ لدعم �لثقة وتعزيز 

)»�لتي�سري  �النهيار  �أ�سابها  حمددة  �أ�سو�ق  يف  �ل�سيولة 

�لنوعي«(. ورغم �أن �لبنوك �ملركزية كانت حمقة يف �إلغاء 

�لعديد من بر�جمها غري �لتقليدية لتقدمي �لدعم، فقد كانت 

هناك كذلك حاالت رجوع عن هذه �لقر�ر�ت:

�لطو�رئ  ت�سهيالت  معظم  �لفيدر�يل  �الحتياطي  �ألغى  	•
)على �سبيل �ملثال »برنامج ت�سهيالت �الإقر��ص ب�سمان 

�ل�سند�ت �ملدعومة باأ�سول« �لذي �نتهت �سالحية �لعمل 

بربنامج  �لعمل  �أوقف  كما   )2010 يونيو   30 يف  به 

��ستثمار  �إعادة  موؤخر�  قرر  �أنه  غري  �الأ�سول.  ل�رش�ء 

ديون  ل�سند�ت  حافظته  على  �ملبالغ  �أ�سول  مدفوعات 

�ملالية  و�الأور�ق  �حلكومة  ترعاها  �لتي  �ملوؤ�س�سات 

�خلز�نة  �سند�ت  يف  وذلك  عقارية  برهون  �ملدعومة 

�أن �لتاأثري �لكمي لهذ� �الإجر�ء هو  طويلة �الأجل. ورغم 

�الحتياطي  �إ�سارة عن عزم  ير�سل  فاإنه  تاأثري حمدود، 

�لتي�سريية  �لنقدية  �الأو�ساع  على  �حلفاظ  �لفيدر�يل 

لفرتة زمنية مطولة.

�ملركزي  بالبنك  �ملالية  �ال�سطر�بات  جتدد  �أدى  وقد  	•
�حلكومية  �ل�سند�ت  �أ�سو�ق  يف  �لتدخل  �إىل  �الأوروبي 

بالربنامج �لذي ��ستحدثه وهو “برنامج �أ�سو�ق �الأور�ق 

 وقد �ساهمت �مل�سرتيات مبوجب هذ� 
2
.)SMP(	”ملالية�

�إجنلرت�  بنك  بها  يقوم  �لتي  �حلكومية  �ل�سند�ت  م�سرتيات  عك�ص  على   
2

�ملركزي، و�لتي �نتهى �لعمل بها منذ فرتة، فاإن �لهدف �ملعلن لتدخل �لبنك 

�أ�سعار �لفائدة طويلة �الأجل و�إمنا  �ملركزي �الأوروبي ال ي�ستهدف تخفي�ص 

مو�جهة �لتقلبات �ملفرطة ل�سمان �سالمة �نتقال �آثار �ل�سيا�سة �لنقدية.
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تخفي�ص  يورو،  مليار   60 قيمتها  وبلغت  �لربنامج، 

�لتقلبات وتر�جعت يف �لوقت �حلايل ��ستجابة لالأو�ساع 

�ملركزي  �لبنك  �أوقف  وقد  �ال�ستقر�ر.  يف  �الآخذة 

ويقوم  ��ستحدثه  �لذي  بالربنامج  �لعمل  �الأوروبي 

مبوجبه بعمليات �رش�ء حمدودة لل�سند�ت �ملغطاة برهن 

عقاري وكذلك �أوقف �لعمل بعملية �إعادة �لتمويل طويل 

�لعديد من  �أن هناك  �سهر�. غري  �ثني ع�رش  �الأجل ملدة 

�لبنوك ال يز�ل معتمد� ب�سدة على �لت�سهيالت �لتمويلية 

من �لبنك �ملركزي �الأوروبي، وبالتايل فاإن �البتعاد عن 

بالكامل  �لتخ�سي�ص  وعمليات  �لثابتة  �لفائدة  �أ�سعار 

وتقييد متطلبات �ل�سمانات �الإ�سافية �سيكون حمفوفا 

تقدم  �إحر�ز  �إىل  �حلاجة  �الأمر  هذ�  ويوؤكد  باملخاطر. 

�رشيع يف �إعادة �لر�سملة على �مل�ستوى �لوطني.

بالربنامج  �لعمل  �ملركزي  �ليابان  بنك  �أوقف  وقد  	•
�ملحدود �لذي ��ستحدثه ل�رش�ء �الأور�ق �لتجارية و�سند�ت 

�لتمويل  لتوفري  ت�سهيل  ��ستخد�م  وتو�سع يف  �ل�رشكات 

غري  �الأجل.  طويل  �ال�ستثمار  عالو�ت  تخفي�ص  بهدف 

�أنه مع �رتفاع �سعر �لني وتر�جع �أ�سعار �الأ�سهم، تاأزمت 

باخلطر.  يهدد  �لت�سخم  يز�ل  وال  �ملالية  �الأو�ساع 

�لتي�سري  �إجر�ء�ت  �ملزيد من  �تخاذ  قد يتعني  وبالتايل 

�لنقدي.     

 2010 فرب�ير  يف  �ملركزي  �جنلرت�  بنك  و�أوقف  	•
متولها  �لتي  �حلكومية  �ل�سند�ت  �رش�ء  بربنامج  �لعمل 

لعودة  نظر�  �سائبا  �لقر�ر  هذ�  وكان  �الحتياطيات. 

�الأمور �إىل طبيعتها يف �لعديد من �أن�سطة �لقطاع �ملايل، 

�ل�سند�ت  �لفائدة ق�سرية �الأجل على  �أ�سعار  و�نخفا�ص 

من  �الأعلى  �لت�سخم  معدالت  و��ستمر�ر  �حلكومية، 

3
�مل�ستهدف )نتيجة �ل�سدمات يف م�ستويات �الأ�سعار(.

�الحتياطي  كالبنك  �أخرى،  مركزية  بنوك  وقامت  	•
�ملركزي  �ل�سويد  وبنك  �ملركزي  كند�  وبنك  �الأ�سرت�يل 

باإلغاء  �ل�ساعدة،  �القت�ساد�ت  يف  �ملركزية  و�لبنوك 

��ستعادة  ظل  يف  كبري  حد  �إىل  �ل�سيولة  دعم  تد�بري 

�أ�سو�قها �ملالية عافيتها وقوة تعايف �قت�ساد�تها. ويف 

و�قع �الأمر، قام عدد من �القت�ساد�ت �ل�ساعدة بت�سديد 

�الرتفاع  ملو�جهة  �الحرت�زية  وممار�ساتها  �سيا�ساتها 

�لنمو  �أو  �لد�خلة  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  يف  �ملفاجئ 

�الئتماين �ل�رشيع.

بالدوالر  �لتمويلية  �الحتياجات  ل�سخامة  ونظر�  	•
�الأمريكي يف كثري من �لبنوك �لتجارية خارج �لواليات 

�الأمريكي  �لفيدر�يل  �الحتياطي  موؤخر�  قام  �ملتحدة، 

و�ليابان  �ليورو  ومنطقة  كند�  يف  �ملركزية  و�لبنوك 

ت�سهيالت  ت�سغيل  بتجديد  �ملتحدة  و�ململكة  و�سوي�رش� 

�لتمويل  قيود  ظهور  نتيجة  �الأمريكي  �لدوالر  مبادلة 

 ��ستمرت عمليات �ل�رش�ء �ملتو��سعة الأ�سول �لقطاع �خلا�ص و�إن كانت 
3

ممولة باإ�سد�ر �أذون �خلز�نة �أو كجزء من عمليات �إد�رة �لنقدية.

بني  �ملالية  �ال�سطر�بات  �أثناء  �الأمريكي  بالدوالر 

�سهري مايو ويونيو.

�أو  �الأ�سول  مبيعات  يف  �لتدرج  مر�عاة  �أن  وينبغي 

ت�سديد ��سرت�طات �ل�سمانات �الإ�سافية �أو �الإلغاء �لتدريجي 

�أو �لتمويل �الأخرى، الأن تقلبات �الأ�سو�ق ال  الأ�سكال �لدعم 

للمخاطر، ف�سال على حاجة  تز�ل عالية و�لبنوك معر�سة 

من  كثري  و�سعف  لالإ�سالح  �جلملة  �أ�سو�ق  من  �لعديد 

ميكن  نف�سه،  �لوقت  ويف   
4
بالعقار�ت. �ملرتبطة  �الأ�سو�ق 

�إذ� ما  �لطرق  �ل�سيولة مبختلف  ��ستيعاب  �ملركزية  للبنوك 

  
5
ظهرت خماطر جتاوز توقعات �لت�سخم.

�سبط اأو�ساع املالية العامة

�لعامة  �سوف ي�سهد عام 2011 ت�سديد �سيا�سة �ملالية 

�ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  ففي   .)12-1 �لبياين  )�ل�سكل 

�نخف�ص ميز�ن �ملالية �لعامة )�أي ز�دت �لعجوز�ت( بنحو 

�نخفا�ص  بعد   2009 يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %5

�أو  �لهيكلي  �مليز�ن  حيث  ومن   .2008 يف   %2،5 بن�سبة 

�لدورة �القت�سادية، كان �النخفا�ص بو�قع  �ملعدل ح�سب 

2،5% يف 2009 –	�أما بقية �النخفا�ص �لبالغ 2،5% فكان 

نتيجة �الآثار �لتلقائية �لناجمة عن �لركود على �الإير�د�ت 

حاليا  �لتنبوؤ�ت  وت�سري  �الجتماعي.  و�الإنفاق  �ل�رشيبية 

�إىل زيادة ميز�ن �ملالية �لعامة بنحو 0،75% من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي يف 2010 وزيادة �أخرى قدرها 1،25% يف 

عام 2011. ويرجع ذلك �إىل مكا�سب �الإير�د�ت وتخفي�سات 

�لتخفيف  ومو��سلة  �لتعايف  �ساحبت  �لتي  �الإنفاق 

لل�سيا�سة �لر�هنة على �أ�سا�ص ��ستن�سابي يف 2010 –	بنحو 

0،25% من �إجمايل �لناجت �ملحلي –	وما يعقبها من ت�سديد 

�ل�ساعدة، ت�سري   ويف �القت�ساد�ت 
6
بو�قع 1% يف 2011 .

�إىل زيادة مو�زين �ملالية �لعامة بن�سبة %0،75  �لتنبوؤ�ت 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 2010 وتعقبها زيادة �أخرى 

تبلغ 0،75% يف 2011، بعد تخفيف لل�سيا�سة يكاد يبلغ 

4،5% من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف عام 2009. 

�لعامة  �ملالية  �سيا�سة  ت�سديد  ي�سبِّب  �أن  �ملرجح  ومن 

حالة من �النكما�ص يف معظم �القت�ساد�ت يف 2011، و�إن 

كان قيا�ص مدى �النكما�ص �أمر� �سعبا. ومن خالل حتليالت 

�القت�ساد�ت  يف  �ل�سابقة  للتجارب  �لقيا�سي  �القت�ساد 

�أو�ساع  �سبط  �أن  �إىل  �لثالث  �لف�سل  يخل�ص  �ملتقدمة، 

�ملالية �لعامة بو�قع 1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي غالبا 

ما يوؤدي �إىل حدوث �نخفا�ص بن�سبة 1% يف �لطلب �ملحلي 

�الأور�ق  لبيع  زمني  جدول  و�سع  �ملركزية  �لبنوك  من  �أي  يناق�ص  مل   
4

�ملالية.

و�خترب  الأجل  �لود�ئع  ت�سهيل  موؤخر�  �لفيدر�يل  �الحتياطي  ��ستخدم   
5

�قت�سى  �إذ�  �ل�سيولة،  المت�سا�ص  �ملعكو�سة  �ل�رش�ء  �إعادة  عمليات  جدوى 

�الأمر.

 يعد ذلك مبثابة �سبط لالأو�ساع �لهيكلية مبا يعادل 0،25% من �إجمايل 
6

�آفاق  �إبريل 2010 من تقرير  �أكرث مما ورد يف تنبوؤ�ت عدد  �لناجت �ملحلي 

مبا  �إ�سايف  ت�سديد  مع   ،2011-2010 لعام  بالن�سبة  �لعاملي  �القت�ساد 

يقارب 1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف منطقة �ليورو وتخفيف قدره %0،5 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �لواليات �ملتحدة.
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بعد �سنتني ـ حو�يل ن�سف �الأثر على �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�حلقيقي �لذي تتم مو�زنته عادة بزيادة �سايف �ل�سادر�ت. 

لالأثر  بالن�سبة  �لقليل  �سوى  �ل�سابقة  �لتجارب  تبني  وال 

ظل  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  �سبط  لعملية  �ملحتمل 

ت�سري  �عتبار�ت  عدة  هناك  كانت  و�إن  �لر�هنة،  �لظروف 

�إىل حدوث �آثار �نكما�سية على �ملدى �لق�سري، ال �سيما يف 

بالنفع  يعود  �أن  �ملتقدمة. ومما ميكن  �القت�ساد�ت  كربى 

موثوقة  خطط  وفق  �لعملية  هذه  ت�سري  �أن  �ال�ستثمار  على 

ود�عمة للنمو على �ملدى �ملتو�سط، ولكن مثل هذه �خلطط 

تقوم  �أن  ينتظر  وبينما  �لعموم.  وجه  على  متوفر�  لي�ص 

بلد�ن كثرية ب�سبط �أو�ساع �ملالية �لعامة يف نف�ص �لوقت، 

ذلك،  �إىل  و�إ�سافة  �سعيفة.  �ستكون  �ل�سادر�ت  قناة  فاإن 

نظر� الأن �الأ�سو�ق تتوقع بقاء �أ�سعار �لفائدة �الأ�سا�سية يف 

�القت�ساد�ت �ملتقدمة �لكربى قريبة من �ل�سفر خالل �ل�سنة 

�ملقبلة، فاإن �ل�سيا�سة �لنقدية �لتقليدية لن توفر �سوى قدر 

�سئيل من �مل�ساعدة ق�سرية �الأجل عندما ي�سعف �لطلب، 

�أثناء بع�ص نوبات �سبط  على عك�ص ما كان عليه �حلال 

�أما تد�بري تخفيف قيود  �لعامة �ملا�سية.  �أو�ساع �ملالية 

�ل�سيا�سة �لنقدية غري �لتقليدية �أثناء عملية ت�سديد �سيا�سة 

مدى  عن  �لقليل  �إال  ن�سبيا  نعرف  ال  فاإننا  �لعامة  �ملالية 

فعاليتها. 

التنبوؤات لعام 2011-2010

ما  وهو  �لتعايف  ��ستمر�ر  يتوقع  �لعموم،  وجه  على 

يتو�فق �إىل حد كبري مع �لتوقعات �ل�سابقة. وبينما يتوقع 

�لبع�ص  بع�سها  تلغي  �أن  و�الإيجابية  �ل�سلبية  للعو�مل 

تقرير  توقعات  ت�سري  �ملقبلني،  �لعامني  مد�ر  على  عموما 

و2011   2010 لعامي  بالن�سبة  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق 

�إىل حدوث تغري طفيف يف �لنمو �لعاملي. وت�سري �لتنبوؤ�ت 

و   2010 يف   %4،8 بن�سبة  �لعاملي  �لن�ساط  تو�سع  �إىل 

4،2% يف 2011 )�جلدول 1-1؛ و�ل�سكل �لبياين 13-1(. 

وتفرت�ص �لتنبوؤ�ت عدم حتقق �ملخاطر �ل�سلبية �لتي �سبق 

حتديدها: فعلى �لرغم من تاأثري �أوجه عدم �ليقني �ملرتفعة 

على �لطلب �خلا�ص، فاإنها لن تعطل ��ستمر�ر �لتعايف يف 

�الأ�رش.  و��ستهالك  �لعمالة  وتوظيف  �ال�ستثمار  جماالت 

عام  بوجه  �لتعوي�سي  �لعن�رش  مبثابة  ذلك  و�سيكون 

به  �لعمل  يبد�أ  �لذي  �ال�ستثنائي  �ملايل  �لتن�سيط  لت�ساوؤل 

يف �لن�سف �لثاين من 2010. 

حجب  يف  �مل�ستقرة  �ل�سنوي  �لنمو  معدالت  وتت�سبب 

�لتباطوؤ �ملوؤقت يف �لن�ساط �القت�سادي. ففي �القت�ساد�ت 

بن�سبة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  يقدر  حيث  �ملتقدمة، 

�لنمو  معدل  يبلغ   ،2010 من  �الأول  �لن�سف  يف   %3،5

معدل  فاإن  وبالتايل   .%1،75 �لثاين  �لن�سف  يف  �ملتوقع 

من  �أكرث  �إىل  �لتو�سعية،  للعو�مل  ��ستجابة  يرتفع،  �لنمو 

2،5% على مد�ر عام 2011 )ر�جع �ل�سكل �لبياين 8-1(. 

وحجم  �لركود  لعمق  نظر�  منخف�سة،  منو  معدالت  وهذه 

�لز�ئدة، مما يعني حدوث تر�جع بطيء للغاية يف  �لطاقة 

معدالت �لبطالة. ويف �القت�ساد�ت �لنامية و�ل�ساعدة، جند 
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�أن معدالت �لنمو �ل�سليمة عموما تنخف�ص �أي�سا يف �لن�سف 

�لثاين من 2010 لت�سل �إىل حو�يل %6،25.

ومن �ملتوقع �أن يظل �لت�سخم منخف�سا بوجه عام، مع 

��ستمر�ر �لطاقة �لز�ئدة و�لبطالة �ملرتفعة )�ل�سكل �لبياين 1-

14(. غري �أن �نتعا�ص �أ�سعار �ل�سلع �الأولية قد رفع من م�ستويات 

�أ�سعار �ل�سلع �ال�ستهالكية يف 2010. وبالتايل، ظل �لت�سخم 

�لكلي يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة يف حدود 1،75% لعدة �أ�سهر 

ولكنه بد�أ موؤخر� يف �لتباطوؤ لي�سل �إىل معدل دون 1،5%. �أما 

�لت�سخم �الأ�سا�سي فكان �أقل كثري� من ذلك، و�نخف�ص موؤخر� 

دون 1%. ويف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة، تبلغ معدالت �لت�سخم 

�لتو�يل. وبينما  �لكلي و�الأ�سا�سي حو�يل 5،75% و3% على 

ت�سري �ملوؤ�رش�ت �ل�سوقية �إىل �أن �أ�سعار �ل�سلع �الأولية �سوف 

تظل م�ستقرة مع تر�جع �ل�سغوط �خلاف�سة لالأجور تدريجيا، 

فمن �ملفرت�ص �أن تتقارب معدالت �لت�سخم �لكلي و�الأ�سا�سي 

يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة لت�سل �إىل قر�بة 1،25% يف 2011 

وقد   .%5 حو�يل  �إىل  و�لنامية  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  ويف 

بد�أت قيود �لطاقة �الإنتاجية يف بع�ص �القت�ساد�ت �ل�ساعدة 

�لكربى يف �إعطاء دفعة لالأ�سعار. فقد �سهدت �لرب�زيل، على 

�لت�سخمية،  �ل�سغوط  يف  تدريجية  زياد�ت  �ملثال،  �سبيل 

و�سهد �لهند زيادة حادة يف �لت�سخم. 

املخاطر املحيطة بالن�ساط القت�سادي مركزة اأ�سا�سا على 

جانب النخفا�ض

على  �أ�سا�سا  �لنمو  تنبوؤ�ت  عدم حتقق  �حتماالت  ترتكز 

�أن تظل �الأو�ساع �ملالية  جانب �النخفا�ص. فمن �ملرجح 

�أوجه  ��ستمرت  طاملا  م�ستقرة  غري  �لكلية  و�القت�سادية 

�سعف �الأ�سا�سيات �القت�سادية وظلت �الإ�سالحات �لالزمة 

عمال قيد �الإجناز. وقد �سبق لنا مناق�سة �ملخاطر �الأ�سا�سية. 

م�ساحة  تكون  �أن  يف  فيتمثل  �الأ�سا�سي  �خلطر  م�سدر  �أما 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  �ل�سيا�سات يف  �حلركة على م�ستوى 

قد �أ�سبحت �سيقة. و�سوف ت�سبح متطلبات �إعادة �لتمويل 

وعلى  بالغة.   2011 ويف   2010 من  �الأخري  �لربع  خالل 

�سبيل �ملثال، من بني كربى �القت�ساد�ت �ملتقدمة، �سوف 

يتعني على �ليابان �إ�سد�ر عدد �سخم من �ل�سند�ت و�الأذون 

�حلكومية بقيمة تتجاوز 40% من �إجمايل �لناجت �ملحلي؛ 

�لقيمة  تتجاوز  �ملتحدة  و�لواليات  و�إيطاليا  فرن�سا  ويف 

�إجمايل �لناجت �ملحلي )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1- 20% من 

�الإ�سد�ر�ت يف  من  �لكبري  �حلجم  هذ�  مثل  تد�ول  ومع   .)6

�الأ�سو�ق، يحتمل �أن تنت�رش �ال�سطر�بات �ل�سغرية ب�رشعة يف 

خمتلف �أ�سو�ق �لديون �ل�سيادية، معجلة بحدوث تغري�ت يف 

ثقة �مل�ستثمرين وتعطيل �لتقدم على م�سار �لتعايف.

للغاية.  ه�سا  �ملايل  �لقطاع  يز�ل  ال  ذلك،  �إىل  و�إ�سافة 

وتو�جه �لبنوك متطلبات متويلية �سخمة يف �سوق ال يز�ل 

�لتجارب  �أظهرت  ومثلما  �ملخاطر.  عن  بالعزوف  يت�سم 

فر�دى  م�ستوى  على  �لتمويلية  �ملتاعب  فاإن  �الأخرية، 

�ملوؤ�س�سات ميكن �أن تخلف عو�قب �قت�سادية كلية كبرية. 

�لدعم  يقت�سي  �لذي  �الأمو�ل  روؤو�ص  يف  �جلديد  فالنق�ص 

�الإ�سايف من �لقطاع �ملايل �لعام �سوف يزيد �ل�سغوط على 
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كانت �أ�سو�ق �لعقار�ت م�سدر قوة خالل فرت�ت �لتعايف 

يو�جه  ف�سوف  �ملرة.  هذه  �ختلف  �الأمر  ولكن  �ل�سابقة، 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  من  �لعديد  يف  �القت�سادي  �لن�ساط 

عائقا متمثال يف تخفي�ص ن�سب �لتمويل بالديون يف قطاع 

�الأ�رش وعملية �إعادة توزيع �ملو�رد بعيد� عن قطاع �لبناء. 

طياتها  يف  �مل�سكالت  هذه  حتمل  �قت�ساد�ت  ب�سع  ويف 

مدلول خطري مبا يكفي الإثارة �ملخاوف من �حتمال  تعر�ص 

بع�ص  ويف  �لقاع”.  مزدوج  “ركود  �إىل  �مل�ساكن  �سوق 

�لهادئ،  و�ملحيط  �آ�سيا  منطقة  يف  �سيما  ال  �القت�ساد�ت، 

�لتخوف من  ولكن  �إيجابيا،  �رتد�د�  �لعقار�ت  �أ�سو�ق  حتقق 

�لن�ساط �ملحموم يوؤدي �إىل حتركات على م�ستوى �ل�سيا�سات 

�الأ�سو�ق  هذه  قيام  دون  �حليلولة  �الأرجح  على  �ساأنها  من 

باإعطاء دفعة للنمو على �ملدى �لقريب.

اآخر امل�ستجدات يف اأ�سواق العقارات

كانت دورة �لرو�ج �لعقاري بني عامي 2002 و2007 

بالن�سبة  �ختلف  �الأمر  ولكن  �لبلد�ن،  خمتلف  يف  متز�منة 

لدورة �لك�ساد �لتي �أعقبتها. وبوجه عام، ُت�سنف �القت�ساد�ت 

     
1
عموما  �سمن جمموعتني )�ل�سكل �لبياين �الأول(:

�لغالبية  �مل�ساكن يف  �أ�سعار  تو��سل  الك�ساد:  اقت�سادات  	•
ثباتا  حتقق  �أو  هبوطها  �القت�ساد�ت  من  �لعظمى 

تدريجيا، �الأمر �لذي يرتتب عليه هبوط يف �ال�ستثمار�ت 

�ل�سكنية ويف �إجمايل �لقيمة �مل�سافة يف قطاع �لبناء. 

وقد �سجلت �أ�سعار �مل�ساكن يف هذه �القت�ساد�ت هبوطا 

بن�سبة تزيد على 10% �سنويا منذ عام 2007 بعد �رتفاع 

قدره 8،5% �سنويا يف �لفرتة بني عامي 2000 و2007. 

�ل�سكنية  �ال�ستثمار�ت  يف  �لرت�كمي  �النخفا�ص  ويبلغ 

منذ 2007 قر�بة %30. 

•	اقت�ساد االرتداد االإيجابي: هناك �لعديد من �القت�ساد�ت 
يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ، و�ن�سمت �إليها معظم 

�حلايل  �لوقت  يف  ي�سهد  وكند�،  �ال�سكندنافية  �لبلد�ن 

و�ال�ستثمار�ت  �مل�ساكن  �أ�سعار  يف  �إيجابيا  �رتد�د� 

يف  �مل�سافة  �لقيمة  �إجمايل  يف  و��ستقر�ر�  �ل�سكنية، 

قطاع �لبناء. 

�القت�ساد�ت  تلك  هي  �الإيجابي  �الرتد�د  و�قت�ساد�ت 

�لتي تت�سم بتح�سن �آفاق �لنمو يف �أعقاب �الأزمات وبنتائج 

ومن  �لثاين(.  �لبياين  )�ل�سكل  �لنمو  م�ستوى  على  �أف�سل 

�لعو�مل �الأخرى �لتي توؤثر يف تباين نتائج �أ�سو�ق �مل�ساكن 

�ت�ساع  �لعامل منذ عام 2007 هو مدى  بلد�ن  بني خمتلف 
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�ملوؤلفون �لرئي�سيون لهذ� �الإطار هم دنيز �إيغن وبر�كا�ص لونغاين وقدم 

�مل�ساعدة �لبحثية كل من فيليب بر�ك وجاير رودريغز.

�ملجموعتني.  هاتني  بني  �القت�ساد�ت  من  ثالثة  جمموعة  هناك   
1

�لنم�سا وبلجيكا وكولومبيا  )�ملوؤلفة من  �ل�سغرية  ويف هذه �ملجموعة 

و�إ�رش�ئيل و�سوي�رش�( ز�دت �أ�سعار �مل�ساكن زيادة متو��سعة –	بنحو %2 

�سنويا منذ 2007، مقارنة بزيادة قدرها 2،5% �سنويا بني عامي 2000 

و2007 –	وظلت �ال�ستثمار�ت �ل�سكنية ثابتة.

االإطار 1-2: توقعات قامتة يف القطاع العقاري
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يف قطاع �الأ�رش على جانب �الأ�سول و�خل�سوم غالبا ما يكون يف 

هيئة عقار�ت، وتكون �أكرث �سعوبة يف بيعها بيعا مكثفا باأ�سعار 

بخ�سة مقارنة باالأ�سهم و�ل�سند�ت. وبالتايل من �ملرجح �أن يكون 

�أبطاأ مما هو يف فرت�ت �لركود �لتي ت�ستحثها م�سكالت  �لتعايف 

متعلقة بامليز�نيات �لعمومية لقطاع �ل�رشكات.              

�إ�سبانيا و�آيرلند� هناك �سبب  �لبلد�ن مثل  وبالن�سبة لبع�ص 

�إ�سايف لتوقع بطء �لتعايف. فقد ت�سببت حلقات �الآثار �ملرتدة 

موجة  خلق  يف  �الإ�سافية  �ل�سمانات  و�أ�سعار  �الئتمان  بني 

�إىل ت�سويه عملية توزيع  �أدى  �لرو�ج يف قطاع �لبناء، مما  من 

متكافئ  غري  منو�  �لبناء  قطاع  حقق  لذلك،  ونتيجة  �ملو�رد. 

باملقارنة مع �لقطاعات �الأخرى يف �القت�ساد و�أ�سبح مبثابة 

�لقاطرة �لتي تقود �لنمو يف هذه �القت�ساد�ت. وقد بلغت ح�سة 

دورة �لرو�ج �ل�سابقة لدورة �لك�ساد. فكلما �ت�سع نطاق دورة 

�لبياين  )�ل�سكل  نطاقا  �أو�سع  �لالحق  �لهبوط  كان  �لرو�ج 

2
�لثالث(.

انهيار اال�ستثمارات ال�سكنية يف االقت�سادات املتقدمة

من �سمات �لدورة �لعقارية يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة على 

مد�ر �لعقد �ملا�سي �لتي �ختلفت �ختالفا كبري� عن �لدور�ت 

�ل�سابقة هي زيادة فر�ص �حل�سول على �الئتمان. فقد كانت 

�الأو�ساع �لنقدية �ل�سهلة و�البتكار�ت �ملالية ور�ء زيادة �لفر�ص 

�ملتاحة �أمام �الأ�رش للح�سول على �الئتمان و�أدت �إىل زيادة 

�لتمويل بالديون. وبالتايل فاإن عملية تخفي�ص ن�سب �لتمويل 

بالدين ميكن �أن يرتتب عليها زيادة �الأثر �القت�سادي �لكلي 

لدورة �لك�ساد �حلالية مقارنة بال�سابق. وعالوة على ذلك، فاإن 

عملية تخفي�ص ن�سب �لتمويل بالدين يف قطاع �الأ�رش مت�سي 

بوترية �أبطاأ كثري� مما هو يف قطاع �ل�رشكات �أو �لقطاع �ملايل. 

ويرجع ذلك الأن �جلانب �الأكرب من بنود �مليز�نيات �لعمومية 

 من �لتف�سري�ت �الأخرى �ملحتملة للتباين يف نتائج �أ�سو�ق �لعقار�ت 
2

بني �لبلد�ن �ملختلفة �لتدخالت على م�ستوى �ل�سيا�سات لدعم �لتعايف يف 

على  �لدين  وعبء  �لطويل،  �ملدى  على  �لنمو  وتوقعات  �الإ�سكان،  قطاع 

�الأ�رش.
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 ي�سعب �لتنبوؤ متى يكتمل �لت�سحيح يف �أ�سو�ق �لعقار�ت. فاالأدلة 
4

�سنو�ت  الأربع  �القت�سادي متتد  �لهبوط  باأن فرت�ت  تفيد  �لتاريخية 

تقريبا، مما ي�سري �إىل �أن فرتة �لهبوط �القت�سادي �حلالية قد تنتهي 

فرتة  مدة  �أن  �إىل  بالنظر  �أنه  غري  �لقادمتني.  �ل�سنتني  غ�سون  يف 

�لرو�ج �القت�سادي �الأخرية كانت �أطول من فرت�ت �لرو�ج �القت�سادي 

ميكن  �لت�سحيح  فرتة  فاإن  مرة،   2،6 يعادل  مبا  تاريخيا  �مل�سجلة 

�أن متتد على مد�ر �الأعو�م �لثمانية �لقادمة. وت�ستند �حل�سابات �لتي 

ي�ستمل عليها �لن�ص �إىل �فرت��ص و�سطي باأن فرتة �لت�سحيح �سوف 

�القت�سادي  �لنموذج  ويفرت�ص  �أعو�م.  خم�سة  غ�سون  يف  تكتمل 

�لقيا�سي �أن يكون منو �أ�سعار �مل�ساكن �حلقيقية د�لة على ما يلي: )1( 

�لتغري�ت يف ن�سيب �لفرد من �لدخل �ملتاح، و �أعد�د �ل�سكان يف �سن 

�لعمل، وتكاليف �لبناء، و�أ�سعار �الئتمان و�الأ�سهم؛ )2( م�ستوى �أ�سعار 

�لفائدة ق�سرية �الأجل وطويلة �الأجل.

االإطار 1-2 )تابع(
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�لعقاري  �لن�ساط  �أن هناك عالقة بني م�ستوى  يبدو  �لعموم،   على وجه 
3

قبل �الأزمة وم�ستوى �الأد�ء �القت�سادي بعد �الأزمة: فكلما ز�دت �ال�ستثمار�ت 

من  �النخفا�ص  ز�د   ،2006 يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  كن�سبة  �ل�سكنية 

�لذروة �إىل �لقاع يف �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي.

و%10  �إ�سبانيا  يف   %12 �مل�سافة  �لقيمة  �إجمايل  يف  �لبناء 

�مل�سجل  باملتو�سط  مقارنة   ،2006 عام  نهاية  مع  �آيرلند�  يف 

�أدت دورة  �ليورو و�لذي مل يتعد 7%. وبالتايل فقد  يف منطقة 

�لعمالة  وتوظيف  �لناجت  يف  حاد  �نكما�ص  حدوث  �إىل  �لك�ساد 

�أ�سعاف  ثالثة  �الآن  �لبطالة  معدل  بلغ  فقد   
3
�لبناء. قطاع  يف 

يف  و2007   2000 عامي  بني  �لفرتة  يف  �مل�سجل  �ملتو�سط 

�آيرلند� و�سعفني يف �إ�سبانيا، باملقارنة مع زيادة قدرها %20 

�أن  �ملرجح  ومن  �ليورو.  منطقة  بلد�ن  بني  �ملتو�سط  يف  فقط 

ي�ستغرق �إعادة توزيع �لعمالة من قطاع �لبناء وقتا طويال، مما 

�سيوؤدي �إىل بقاء معدالت �لبطالة على �رتفاعها ب�سورة مزمنة 

.)»Aspachs-Bracons and Rabanal، 2009« در��سة(

من  �ثنني  م�سار  �لر�بع  �لبياين  �ل�سكل  ويقارن 

�أهم عنا�رش قطاع �الأ�رش يف �إجمايل �لناجت �ملحلي، 

وذلك  �ل�سكنية،  و�ال�ستثمار�ت  �ال�ستهالك  وهما 

�مل�ساكن  �أ�سعار  دورة  يف  �لذروة  مر�حل  مد�ر  على 

وبالن�سبة  �ل�سابقة.  و�لدور�ت  �حلالية  �لدورة  خالل 

مبدئي  �نخفا�ص  وبعد  ككل،  �ملتقدمة  لالقت�ساد�ت 

�لو��سح  م�ساره  �إىل  �خلا�ص  �ال�ستهالك  يعود  كبري، 

م�سار  �أن  غري  �ل�سابقة.  �مل�ساكن  �أ�سعار  دور�ت  يف 

�إىل حد كبري يف هذه  يختلف  �ل�سكنية  �ال�ستثمار�ت 

�لدورة عن �لدور�ت �ل�سابقة. وال يرجح على ما يبدو 

بالنظر  وخا�سة  قريبا،  عهده  �سابق  �إىل  �سيعود  �أنه 

�إىل �آفاق �أ�سعار �مل�ساكن. وت�سري �لتجارب �لتاريخية 

�ل�سكنية كانت مرتبطة �رتباطا  �أن �ال�ستثمار�ت  �إىل 

�أ�سعار �لعقار�ت �ل�سكنية، حيث بلغ  موجبا بارتفاع 

متو�سط �الرتباط 0،3 يف خمتلف �لبلد�ن. و�إذ� �أمكن 

ت�سحيح �لفجوة بني �أ�سعار �مل�ساكن �حلالية وقيمتها 

�الأ�سا�سية ��ستناد� �إىل منوذج �قت�سادي قيا�سي على 

مد�ر �ل�سنو�ت �خلم�ص �لقادمة يف جميع �القت�ساد�ت 

�ملتقدمة، ف�سوف تنخف�ص �أ�سعار �مل�ساكن �حلقيقية 

مبعدل �سنوي يرت�وح بني 0،5% و1،5% يف �ملتو�سط 

 وبالتايل فمن �ملمكن 
4

بني عامي 2010 و2015. 

�أن تظل �ال�ستثمار�ت �ل�سكنية منخف�سة لعدة �سنو�ت 

�أخرى.

باململكة  العقارية  االأ�صواق  يف  القاع  مزدوج  ركود 

املتحدة والواليات املتحدة؟ 

�إن �ملقارنة بني دور�ت �الإ�سكان �حلالية و�ل�سابقة 

)�ل�سكل  �مل�ساهد�ت  توؤكد هذه  �ملتحدة  �لواليات  يف 

تز�ل  ال  �ل�سكنية  فاال�ستثمار�ت  �خلام�ص(.  �لبياين 

�لدور�ت  مع  باملقارنة  حاد�  �نخفا�سا  منخف�سة 

�ل�سابقة، �الأمر �لذي ميكن تف�سريه جزئيا على �الأقل 

بالنمط �ملتبع يف �أ�سعار �مل�ساكن �لديون �مل�ستحقة 

الأ�سعار  �لكئيبة  �لتوقعات  ومع  �الأ�رش.  قطاع  على 

�مل�ساكن تتباطاأ عملية تخفي�ص ن�سب �لتمويل بالدين 

يف قطاع �الأ�رش نظر� الأن �لقرو�ص �لعقارية ال تز�ل 

ُمغَرقة )�أي مع جتاوز �لديون �لقيمة �ل�سوقية للعقار(. 

�حلايل  �لركود  فرتة  يف  الأنه  �أكرث  �مل�سكلة  وتتفاقم 

كانت �لواليات �الأمريكية �لتي تعر�ست لك�ساد �أكرب 
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يف �أ�سعار �مل�ساكن هي ذ�ت �لواليات �لتي �سهدت �أكرب 

�الأرجح  على  �لعالقة  هذه  وتو�سح  �لبطالة.  يف  زيادة 

�أهمية قطاع �لبناء يف �قت�ساد�ت هذه �لواليات وتدين 

حرية �نتقال �لعمالة نتيجة ما ي�سهده قطاع �مل�ساكن من 

م�سكالت.

�ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  �ململكة  من  كل  ويف 

�أدت �لتد�بري �ملتخذة على م�ستوى �ل�رش�ئب �إىل زيادة 

�نخف�ص  �مل�ساكن  على  �لطلب  ولكن  موؤقتا،  �لن�ساط 

�حلو�فز  بهذه  �لعمل  �نتهاء  بعد  �الأ�سعار  وتر�جعت 

�لهبوط  هذ�  كان  وبينما   
5
�ل�ساد�ص(. �لبياين  )�ل�سكل 

�لواليات  ففي  �ملتوقع.  من  �أكرب  جاء  �أنه  �إال  متوقعا 

�لذي  �ملحدود  للنجاح  نظر�  خا�سة،  ب�سفة  �ملتحدة 

و”خمزون  �لعقارية  �لقرو�ص  تعديل  لرب�مج  حتقق 

عقار�ت �لظل”	)shadow inventory( �لناجم عن حاالت 

�لعقارية،  �لقرو�ص  �سد�د  يف  و�لتاأخر  �لرهن  حب�ص 

�لقاع  مزدوج  ركود  �ملخاوف من حدوث  فقد جتددت 

�لكثري مما �سيعتمد على   وهناك 
6
�لعقار�ت. �أ�سو�ق  يف 

معدالت  ��ستمرت  ما  فاإذ�  �القت�سادي:  �لتعايف  م�سار 

بطبيعة  تزد�د  �سوف  �نخفا�سها،  على  �لوظائف  �إن�ساء 

�حلال �حتماالت حدوث ركود مزدوج �لقاع يف قطاع 

�الإ�سكان.   

وهناك خماطر �أخرى تهدد هذ� �ال�ستقر�ر �له�ص. �أوال، 

�الأور�ق  قيمة  �سد�د  يف  �لتاأخر  معدالت  موؤخر�  �رتفعت 

بلغت  حتى  جتارية  عقارية  برهون  �مل�سمونة  �ملالية 

�أعلى م�ستوياتها �مل�سجلة، كما �أن هناك قدر� كبري� من 

على  �ل�سد�د  م�ستحق  �سيكون  �لتجارية  �لعقار�ت  ديون 

�الأفق  يف  تلوح  ثانيا،   
7
�لقادمة. �لقليلة  �ل�سنو�ت  مد�ر 

�حتماالت �إجر�ء تعديالت يف �أ�سعار �لقرو�ص ذ�ت �لفائدة 

حمدودة،  �لتمويل  �إعادة  خيار�ت  �أ�سبحت  وقد  �ملتغرية. 

�ملقايي�ص  وفق  �لعقارية  �لقرو�ص  �أ�سعار  �نخفا�ص  رغم 

�أو  ُمغَرق  �لقرو�ص  هذه  من  كثري�  الأن  وذلك  �لتاريخية، 

�أر�سدتها �أ�سبحت �أعلى من �أ�سلها نتيجة �ال�ستهالك �ل�سالب 

�سوق  يعانون من �سعف  �ملقرت�سني  والأن  �لقر�ص  الأ�سل 

�ل�سغوط �ملتجددة  �أن تتحقق  ثالثا، من �ملحتمل   
8
�لعمل.

�لدمغة  �رشيبة  من  �ملوؤقت  �الإعفاء  �أُلغي  �ملتحدة،  �ململكة  يف   
5

��سرتليني  125،000جنيه  بني  �أ�سعارها  ترت�وح  �لتي  �مل�ساكن  على 

و175،000 جنيه ��سرتليني و�لذي �نتهت �سالحيته يف دي�سمرب 2009، 

على معامالت  �سنتني  �إعفاء جديد� ملدة  مار�ص 2010  وحل حمله يف 

�ملبادرة  وهذه  ��سرتليني.  جنيه  �أق�سى 250،000  بحد  بيت  �أول  �رش�ء 

�ل�سيا�سات تف�رش جزئيا �ملوؤ�رش�ت �الأف�سل ن�سبيا  �جلديدة على م�ستوى 

يف �ل�سوق �لربيطانية باملقارنة مع �ل�سوق �الأمريكية. غري �أن �الأمر �لذي 

ال يز�ل م�سدر� للقلق هو �أن �أ�سعار �مل�ساكن ال تز�ل مرتفعة على �أ�سا�ص 

معايري �لتقييم �لتقليدية، وقد ال يكون �لدعم على م�ستوى �ل�سيا�سات كافيا 

ملنع �إجر�ء ت�سحيحات �إ�سافية.

 �إ�سافة �إىل �ملنازل �لبالغ عددها 2،3 مليون منزل و�لو�قعة بالفعل 
6

الأن  للخطر  معر�سا  عقار  مليون   3،3 هناك  �لرهن،  حب�ص  طائلة  حتت 

هذه  تت�سمن  وال  �أكرث.  �أو  يوما   60 ملدة  �ل�سد�د  عن  توقفو�  �أ�سحابها 

عن  جمدد�  �لتوقف  معدالت  ت�سل  �لتي  �ملعدلة،  �لقرو�ص  �لتقدير�ت 

�ل�سد�د فيها �إىل 50% خالل �ل�سنة �الأوىل من تعديلها. و�إ�سافة �إىل ذلك، 

فاإن بع�سا من حائزي �لرهون �لعقارية �ملغرقة �لبالغ عددها يف �لوقت 

�حلايل 5 مليون رهن عقاري رمبا يتعر�سون لعدم �ل�سد�د �ال�سرت�تيجي 

�إذ� مل تنتع�ص �الأ�سعار. وعلى وجه �الإجمال، فاإن خمزون عقار�ت �لظل من 

�مل�ساكن �ملعرو�سة للبيع رمبا ي�سل �إىل 7 مليون م�سكن، مقابل م�ستوى 

��ستيعاب باملقايي�ص �لتاريخية قدره 700،000 وحدة �سنويا يف �ملجمل 

يف �سوق �مل�ساكن �الأمريكية.

 Foresight« موؤ�س�سة  �أوردته  ملا  وفقا  �ملتحدة،  �لواليات  يف    
7

�أ�سو�ق �لعقار�ت، �سوف ت�ستحق يف عامي  لتحليل  	”Analytics, LLC
2010 و2011 ديون عقارية جتارية بقيمة 566 مليار دوالر، غالبيتها 

مليار  يقارب 160  ما  �ملتحدة، هناك  �ململكة  �لبنوك. ويف  مقدمة من 

�ل�سنو�ت  مد�ر  على  ي�ستحق  �سوف  �لتجارية  �لعقار�ت  ديون  من  دوالر 

�خلم�ص �لقادمة.

	”Amherst Securities « يف �لواليات �ملتحدة، وفقا ملا �أوردته موؤ�س�سة 
8

لالأور�ق �ملالية، من �ملتوقع �رتفاع جمموع ر�سيد �لقرو�ص �لتي �ستتعر�ص 

ذروته يف  ي�سل  �لفائدة حتى  �أ�سعار  ت�سحيحات  نتيجة  ل�سدمة مدفوعات 

�أو��سط عام 2011 تقريبا، بحيث ي�سل �إىل 18 مليار دوالر.



�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  24

االإطار 1-2 )تابع(

60

80

100

120

140

160

180

2004 05 06 07 08
10

09

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 05 06 07 08
10

09

Investment Haver Analytics
“Moody’s” “Property Databank

Case-Shiller
Halifax

 ينبغي مالحظة وجود �ختالف بني �سوقي �لعقار�ت يف �لواليات �ملتحدة 
9

و�ململكة �ملتحدة: فاملتاأخر�ت وعمليات ��ستعادة �مللكية يف �ململكة �ملتحدة 

�أقل كثري� وخ�سائر �لقرو�ص �لناجمة عن �لتاأخر عن �سد�د �لرهن �لعقاري رمبا 

�آخر�، فاإن �الختالفات يف �لقيود  �إىل �لذروة. و�أخري�، ولي�ص  �أقرب  تكون 

يف  هبوط  حدوث  �حتمال  يف  �لتباين  �إىل  �أي�سا  توؤدي  قد  �لعر�ص  على 

�لن�ساط �لعقاري مرتبط بركود مزدوج �لقاع يف هذين �لبلدين.

على �أو�ساع �الئتمان نتيجة �خل�سائر �ملرتتبة على �لتاأخر 

و�رتفاع  �إىل ذروتها،  بعد  و�لتي رمبا مل ت�سل  �ل�سد�د،  يف 

متطلبات ر�أ�ص �ملال و�ل�سيولة يف �سياق �لتنظيمات �ملالية 
9
�جلديدة.

فقاعة جديدة يف اآ�سيا؟

�سهد �لعديد من �القت�ساد�ت يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط 

�ل�سكندنافية،  �لبلد�ن  ومعظم  كند�  جانب  �إىل  �لهادئ، 

�رتد�د� �إيجابيا يف ��سعار �لعقار�ت و�ال�ستثمار�ت �ل�سكنية 

منذ عام 2009. ولكن هل �سيكتب لهذ� �الرتد�د �الإيجابي 

�الإيجار  �إىل  �لر�هن  �ل�سعر  ن�سبة  تز�ل  ال  �ال�ستمر�ر؟ 

ون�سبة �ل�سعر �إىل �لدخل يف �لعديد من �قت�ساد�ت هذه 

�ملجموعة �أعلى من �ملتو�سطات باملقايي�ص �لتاريخية، 

�إىل  ت�سري  �لقيا�سي  �القت�ساد  تقدير�ت  تز�ل  وال 

�نحر�ف �أ�سعار �مل�ساكن عن �لقيم �الأ�سا�سية. وبالن�سبة 

وهي  )�أال  �ملجموعة  هذه  يف  �الآ�سيوية  لالقت�ساد�ت 

�ل�سني ومنطقة هونغ كونغ �ل�سينية �الإد�رية �خلا�سة 

توفر  �القت�سادية  �الأ�سا�سيات  �أن  يبدو  و�سنغافورة( 

دعما �أكرب لزياد�ت �الأ�سعار �مل�ساهدة، مما يرجع �أ�سا�سا 

لقوة توقعات �لنمو. غري �أن تقدير�ت �القت�ساد �لقيا�سي 

لي�ست موثوقة بالقدر �لكايف يف حالة هذه �القت�ساد�ت 

الأن �لبيانات �ملتاحة ال تغطي �سوى فرتة زمنية ق�سرية 

–	تقارير عن قيام  �أكرث  ن�سبيا. وهناك �سو�هد و�قعية 

يف  �ل�ساغرة  �لوحد�ت  ن�سب  وتز�يد  م�ساربة،  �أن�سطة 

�لعقار�ت �لتجارية، و�لنمو �لكبري يف �الئتمان �لعقاري، 

ال  �لد�خلة،  �الأمو�ل  روؤو�ص  من  �ل�سخمة  و�لتدفقات 

�سيما يف �ل�سني –	ت�سري �إىل �أن هذه �الأ�سو�ق �لعقارية 

رمبا متر مبرحلة من �لن�ساط �القت�سادي �ملحموم. ويف 

�ل�سني، ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن �نحر�ف �أ�سعار �مل�ساكن 

�الأ�سا�سيات مرتفع يف بيجني وناجنني و�سنغهاي  عن 

 Ahuja and« )در��سة  �الأخرى.  �ملدن  يف  عنه  و�سنزين 

 .)»Porter, 2010
ويف بع�ص �حلاالت، يحتمل �أن يكون �الرتد�د �الإيجابي 

نتيجة تنفيذ تد�بري على م�ستوى �ل�سيا�سة للم�ساعدة يف 

�ل�سني  ففي  �الأزمة.  �أثناء  �القت�سادي  �لتعايف  حتقيق 

�ملقدمة  �ل�رشيبية  �حلو�فز  تز�منت  �ملثال،  �سبيل  على 

مل�سرتي �لبيوت و�لت�سجيع �ملقدم للبنوك لال�ستمر�ر يف 

�الإيجابي  �الرتد�د  مع  �لعقار�ت  ل�رش�ء  �الئتمان  تقدمي 

ذلك،  من  �أقرب  تاريخ  ويف  �ل�سوق.  �أن�سطة  يف  �لقوي 

�تخذت بع�ص �حلكومات يف �ملنطقة تد�بري بغية �ل�سيطرة 

على �أ�سو�ق �لعقار�ت. وقد ��ستخدمت �حلكومة �ل�سينية 

يف هذ� �ل�ساأن جمموعة من �الأدو�ت �لتنظيمية يف ربيع 

�ل�رش�ئب  يف  زياد�ت  تطبيق  ذلك  يف  مبا  عام 2010، 

على �ملعامالت وفر�ص قيود �أكرث �رش�مة على �الإقر��ص. 

و�سوف يتعني على �حلكومة تقييم �أثر هذه �لتد�بري مبرور 

�لوقت وتنقيحها الإبقاء �ملخاطر قيد �ل�سيطرة مع جتنب 

�الإفر�ط يف �ل�سغوط على �ال�ستثمار�ت �لعقارية.

وميكن ��ستخال�ص مما �سبق �أن �الأمل �سعيف على ما 

يبدو، على �لنقي�ص من فرت�ت �لتعايف �ل�سابقة، حل�سول 

�لقطاع  من  م�ستمرة  ر�فعة  دفعة  على  �لكلي  �القت�ساد 

�لعقاري. ويف �القت�ساد�ت �لتي ال تز�ل �أ�سو�قها �لعقارية 

ت�سهد هبوطا، فاإن �لعبء �سي�ستمر على �القت�ساد �حلقيقي. 

�أما يف �القت�ساد�ت �لتي ت�سهد �رتد�د� �إيجابيا يف �أ�سعار 

�مل�ساكن و�ال�ستثمار�ت �ل�سكنية، فاإن �لقلق من �حتمال 

م�ستوى  على  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  يدفع  فقاعات  ظهور 

�ل�سيا�سة توؤثر يف �إمكانية �إعطاء �أي دفعة ق�سرية �الأجل 

للن�ساط �القت�سادي.
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�إ�سعاف  زيادة  �إىل  بدوره  يوؤدي  مما  �لعامة،  �ملو�رد 

م�ساعر �ل�سوق.  

�أكتوبر  عدد  من  يت�سح  ومثلما  �ليورو،  منطقة  يف  	•
فاإن    �لعاملي،  �ملايل  �ال�ستقر�ر  تقرير  من   2010

على  قيود  يفر�ص  قد  �لتمويلية  �ل�سغوط  تكّثف 

�لنظام �مل�رشيف مرة �أخرى. و�إذ� مل تعالج مثل هذه 

�ل�سغوط �لتمويلية، فاإنها قد تن�سط �سغوط خف�ص 

�الآثار  حلقات  وخماطر  بالديون  �لتمويل  ن�سب 

منطقة  يف  �مل�رشيف  �لنظام  بني  �ل�سلبية  �ملرتدة 

�ليورو و�القت�ساد �الإقليمي. 

ي�سهد  �أن  �ملحتمل  من  �ملتحدة،  �لواليات  ويف  	•
�لقطاع �لعقاري هبوطا ملحوظا مرة �أخرى، كا�سفا 

عن بع�ص مكامن �خلطر يف �لنظام �مل�رشيف. ويفيد 

�ختبار �لقدرة على حتمل �ل�سغوط �لذي �أجري على 

�لكربى  �الأربعني  �لقاب�سة  �مل�رشفية  �ل�رشكات 

حيث  �ل�سلبية  �ل�سيناريوهات  �أحد  �سياق  يف  باأنه 

�ل�سكنية  �لعقار�ت  �أ�سعار  على  حاد  �نخفا�ص  يطر�أ 

ويتباطاأ  �لتو�يل،  على  و%9،  بن�سبة %6  و�لتجارية 

لي�سل  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  معدل 

�إىل 1،2% يف 2011، فاإن هذه �لبنوك �ستحتاج �إىل 

للحفاظ  دوالر  مليار   57 مبقد�ر  ر�أ�سمالها  زيادة 

على ن�سبة ر�أ�ص �ملال �الأ�سا�سي / �الأ�سول �ملرجحة 

باملخاطر �مل�سرتكة و�لبالغة 6%. ورغم �أن ر�أ�سمال 

�لبنوك �الأمريكية يبدو كافيا عموما، ف�سوف يتعني 

غياب  يف  �ملال  ر�أ�ص  من  بكثري  �أكرب  قدر  توفري 

من  وغريها  �حلكومة  ترعاها  �لتي  �ملوؤ�س�سات 

�أ�سكال �لتدخل �حلكومي.

حدوث  �ملرجح  غري  من  يز�ل  ال  �ليابان،  ويف  	•
�ملدى  على  �حلكومية  �ل�سند�ت  �سوق  يف  ��سطر�ب 

�لقريب، فمن �ملتوقع �أن تتال�سى تدريجيا �لعو�مل 

كذلك  �ليابانية.  �ل�سند�ت  ل�سوق  حاليا  �لد�عمة 

�حلكومية  �ل�سند�ت  من  �لبنوك  حياز�ت  تز�يد  فاإن 

متديد  عن  �لناجتة  �لفائدة  �أ�سعار  خماطر  وزيادة 

على  حمتمل  خطر  م�سدر  ت�سكل  ��ستحقاقها  �آجال 

�ال�ستقر�ر �ملايل يف حالة حدوث زيادة مفاجئة يف 

عائد�ت �ل�سند�ت �حلكومية. 

املوؤ�رسات الكمية للمخاطر

توؤكد �ملوؤ�رش�ت �لكمية �لتي �أعدها خرب�ء �ل�سندوق 

للن�ساط  بالن�سبة  �لتوقعات  حتقق  عدم  خماطر  �أن 

�النخفا�ص  نحو  وتتجه  مرتفعة  تز�ل  ال  �القت�سادي 

وجه  وعلى   .)15-1 �لبياين  )�ل�سكل   2011 عام  يف 

يف  �لت�ستت  بدرجة  �ملقي�سة  �ملخاطر  كانت  �لتحديد، 

تنبوؤ�ت �ملحللني بالن�سبة لنمو �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�أ�سعار �لنفط، و موؤ�رش  �أو �لت�سخم، وخيار�ت  �حلقيقي 

جمل�ص  بور�سة  يف  �خليار  عقود  �أ�سعار  يف  �لتقلبات 

-2

0

2

4

6

8

10

-2

0

2

4

6

8

10

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2002 03 04 05 06
  10

2002 03 04 05 06
  10

2002 03 04 05 06
  10

2002 03 04 05 06
  10

-5

0

5

10

15

20

25

2002 03 04 05 06
  10

07

07 07

07 07

-1

0

1

2

3

4

2002 03 04 05 06
  10

07

08 08

08 08

08 08 0909

09 09

09 09

“Haver Analytics” “Consensus Economics”



�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  26

بدرجات  �رتفاعا  موؤخر�  �سهدت  قد   
7

 )VIX( �سيكاغو 

متفاوتة، و�إن كانت ال تز�ل منخف�سة �إىل حد كبري مقارنة 

زيادة  �إىل  �الأجلني  فروق  بيانات  وت�سري  �سابق.  بعام 

باملقارنة   2010 يف  �لنمو  توقعات  جتاوز  �حتماالت 

�لتعديالت  مع  يتما�سى  مبا  �ملا�سي،  �إبريل  �سهر  مع 

�لر�فعة لتوقعات �لنمو يف تقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي. 

بالن�سبة  �لتنبوؤ�ت  توزيع  فاإن   ،2011 لعام  وبالن�سبة 

�إىل  م�سري�  �لهبوط،  �إىل  مييل  �لعائد�ت  منحنى  النحد�ر 

وت�سري  �القت�سادي.  بالن�ساط  �ملحيطة  �ل�سلبية  �ملخاطر 

�أ�سعار عقود �خليار على موؤ�رش �ستاندرد �آند بور 500 �إىل 

للمفاجاآت  بالن�سبة  �لتوقعات  جتاوز  خماطر  �نخفا�ص 

�ملالية يف عام 2010-2011 باملقارنة مع �سهر �إبريل 

�أ�سعار  يف  حادة  زياد�ت  حدوث  خماطر  ولكن  �ملا�سي؛ 

�ل�سلع �الأولية ز�دت يف �الأجل �ملتو�سط، مع تال�سي �لطاقة 

�لز�ئدة وهو�م�ص وقاية �ملخزون )ر�جع �مللحق 1-1(. 

�أن  �إىل  �أي�سا  �ملروحي  �لبياين  �لر�سم  حتليل  وي�سري 

ذلك  يف  مبا  �لعاملي،  �لن�ساط  يف  �حلاد  �لهبوط  �حتمال 

حدوث “ركود مزدوج �لقاع”	يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة، 

�ل�سكل  )ر�جع  �سعيفا  يز�ل  ال  �ملقبلة  �ل�سنة  مد�ر  على 

�لبياين 1-15(. فمثل هذ� �ل�سيناريو يقت�سي عدم جتاوز 

�ل�سنة  �لناجت �ملحلي �حلقيقي 2% على مد�ر  �إجمايل  منو 

�ملقبلة، مع ت�سجيل منو �سفري يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة 

و�لنامية.  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  يف   %4 بن�سبة  ومنو 

هبوط  �حتماالت  فاإن  �ملروحي،  �لبياين  للر�سم  ووفقا 

�لنمو �لعاملي �إىل �أقل من 2% ال تتعدى %5.

خماوف من الت�سخم اأو النكما�ض املرتفع

�نخف�ص �لت�سخم يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة مبعدل �أقل 

�لركود.  فرتة  �العتبارعمق  يف  �أخذنا  ما  �إذ�  �ملتوقع،  من 

ففي �لواليات �ملتحدة، على �سبيل �ملثال، كان �النخفا�ص 

 2010 �إىل   2008 من  �لفرتة  يف  �الأ�سا�سي  �لت�سخم  يف 

بن�سبة 1% تقريبا، بينما كان بن�سبة 4% تقريبا خالل فرتة 

��ستجابة  �سعف  يرجع  وقد   .1983-1981 من  �لركود 

زيادة  �ملثال  �سبيل  على  منها  خمتلفة،  لعو�مل  �لت�سخم 

�لرقابة �ملوثوقة على �لت�سخم، وتكثف �خل�سائر يف �لطاقة 

�الإنتاجية، و�نخفا�ص �أوجه �جلمود يف �الأجور و�الأ�سعار.  

زيادة  �الأمر  لهذ�  �ملف�رشة  �لرئي�سية  �لعو�مل  ومن 

على  �ال�ستثنائية  وقدرتها  �لنقدية  �ل�سيا�سة  موثوقية 

مو�جهة �ل�سدمات، مقرتنة بانخفا�ص موؤقت يف معدالت 

يف  �الت�ساع  زيادة  دون  حال  مما  �ملمكن،  �لناجت  منو 

توقعات  �أ�سبحت  �ملوثوقية  زيادة  ومع  �لناجت.  فجو�ت 

��ستقر�ر�  �أكرث  و�لطويل  �ملتو�سط  �الأجلني  بني  �لت�سخم 

تنبوؤ�ت  تكون  حيث  ـ  �لفعلي  �لت�سخم  معدل  من  بكثري 

�أ�سعار   موؤ�رش )VIX( هو مقيا�ص متعارف عليه للتقلبات �ل�سمنية يف 
7

عقود �خليار يف موؤ�رش �ستاند�رد �آند بور 500.
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�لهدف  دون  معدالته  تكون  عندما  فيها  مبالغا  �لت�سخم 

و�لعك�ص  �ملركزية،  �لبنوك  حتدده  �لذي  �ملفرت�ص 

�سحيح. 

بالغت   »Consensus Economics« موؤ�س�سة  �أن  غري 

�أي�سا يف تنبوؤ�تها ق�سرية �الأجل �الأخرية بالن�سبة للنتائج 

�الأحيان  بع�ص  ويف  �لبلد�ن،  من  كبري  عدد  يف  �لفعلية 

بهو�م�ص كبرية بدرجة تثري �لده�سة )�ل�سكل �لبياين 16-1(. 

ومع فر�ص �أن هذه �لتوقعات تعرب عن �لتوقعات يف �القت�ساد 

ب�سورة �أعم، فاإن جمودها ميكن �أن يف�رش جانبا من جمود 

�لت�سخم �لفعلي. ويثري هذ� �الأمر �لت�ساوؤل حول �سبب �لزيادة 

 ومن 
8
�لبالغة يف �لتوقعات ق�سرية �الأجل يف بع�ص �لبلد�ن.

“نقط  ت�سكل  �لتي  �الأخطاء  �الأمر  لهذ�  �ملحتملة  �لتف�سري�ت 

�لتحول”	)�أي �سوء تف�سري �لتغري�ت يف �لدورة �القت�سادية(؛ 

�ملخاوف  �أو  �لركود؛  عمق  عن  �ملتفائلة  �لنظر  وجهات  �أو 

ب�ساأن �أ�سعار �ل�سلع �الأولية �ملرتفعة؛ �أو �ملخاوف من تنامي 

�مليز�نيات �لعمومية للبنوك �ملركزية، �أو ت�ساوؤل ��ستقاللية 

�لبنوك �ملركزية، �أو �لتز�م �لبنوك �ملركزية بخف�ص �لت�سخم. 

ويف و�قع �الأمر، ظلت �ملخاوف من �حتمال �رتفاع معدالت 

�لت�سخم يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة يف �مل�ستقبل باقية يف 

خلفية �مل�سهد �القت�سادي. و�إىل جانب �مليل �إىل عدم حتقق 

توقعات �لنمو كما يت�سح من �لر�سم �لبياين �ملروحي نتيجة 

زيادة �لت�سديد �لنقدي عن �ملتوقع، فاإن هذه �ملخاوف تنعك�ص 

�أي�سا يف �الرتفاع �لقيا�سي الأ�سعار �لذهب.         

�أ�سباب.  لعدة  مفرطة  تبدو  �ملخاوف  هذه  ولكن 

�ل�سيولة يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة، كمعدل منو  فمقايي�ص 

للغاية  حمدود  قدر  �إال  تبني  ال  �لو��سع،  مبعناها  �لنقود 

�أدو�ت  لديها  �ملركزية  �لبنوك  �أن  كما  �لديناميكية،  من 

م�ستويات  على  لل�سيطرة  ت�رشفها  حتت  �لنقدية  �ل�سيا�سة 

�ل�سيولة، بالرغم من ميز�نياتها �لعمومية �ل�سخمة. كذلك، 

مع �نفتاح �الأ�سو�ق �لر�أ�سمالية �رشعان ما �سيوؤدي �رتفاع 

�أهد�ف �لت�سخم �إىل �رتفاع م�ستويات خدمة �لدين �لعام. 

وعالوة على ذلك، فاإن �ملخاطر �لناجمة عن �أ�سعار �ل�سلع 

�لقادمتني: على  �ل�سنتني  �الأولية تبدو حمدودة على مد�ر 

�لنفط على غري �ملتوقع،  �أ�سعار  �إذ� �رتفعت  �سبيل �ملثال، 

�أثناء طفر�ت  تو�فقيا  �الأجور  م�ستويات  �رتفاع  فاإن عدم 

 2005 عامي  بني  �لفرتة  خالل  �ملفاجئة  �لنفط  �أ�سعار 

�ملتوقع.  �لت�سخم  �سلوك  بعيد  حد  �إىل  توؤكد  و2007 

وحتى تتحقق معدالت �لت�سخم �ملرتفعة، ال بد من وقوع 

�تخاذ  ذلك حترك مفاجئ نحو  �سدمات متعددة، مبا يف 

 كانت توقعات �لت�سخم ق�سرية �ملدى �أعلى �أي�سا مما �فرت�سته عالقاتها 
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�ل�سابقة مع خمتلف �لتغري�ت �الأ�سا�سية، مثل معدالت �لبطالة، و�أ�سعار �ل�سلع 

�الأولية، وموؤ�رش�ت �لطاقة �الإنتاجية، و�لت�سخم �لفعلي، وتوقعات �لت�سخم 

بني �الأجلني �ملتو�سط و�لطويل.
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كبري�  جانبا  تلغي  جتارية  �أو  مالية  حمائية  ممار�سات 

�لعقود  مد�ر  على  حتقق  �لذي  �الأ�سو�ق  بني  �لتكامل  من 

تبدو  �ل�سيناريو  هذ�  مثل  حدوث  و�حتماالت  �الأخرية. 

بعيدة. 

�خلطر  هو  �النكما�ص  فاإن  �لر�هنة،  �لظروف  ظل  ويف 

ميز�ن  كفة  الأن  ذلك  يف  �ل�سبب  ويرجع  �سلة.  �الأقرب 

�ملتوقعة:  دون  �لتطور�ت  نحو  بو�سوح  متيل  �ملخاطر 

�لنظام  يز�ل  وال  �لهائلة؛  بالديون  مثقلة  �الأ�رش  تز�ل  فال 

�أن  ميكن  �لت�سخم  وتوقعات  للمخاطر؛  معر�سا  �ملايل 

�ملزيد  فتفر�ص  �لفعلي،  �لت�سخم  تدريجيا مبعدالت  تلحق 

و��سرت�ساد�  و�الأجور.  �الأ�سعار  على  �لت�سخمي  �ل�سغط  من 

مبوؤ�رش خرب�ء �ل�سندوق ملخاطر �النكما�ص، �رتفعت موؤخر� 

م�ستويات  بلغت  �النكما�ص جمدد� حتى  �حتماالت حدوث 

�لتي  �لذروة  م�ستويات  دون  تز�ل  ال  �أنها  رغم  مرتفعة، 

و�سوف   .)16-1 �لبياين  �ل�سكل  )ر�جع  عام  منذ  بلغتها 

يعتمد رد فعل قطاع �الأ�رش ب�سدة على �الأ�سلوب �لذي �سيتبعه 

�سناع �ل�سيا�سات يف تخفي�ص �لعجز �لكبري يف �ملو�زنات 

�لعامة. و�أي خطاأ يف هذ� �ل�ساأن ميكن �أن يوؤدي �إىل �إطالة 

�أمد �النكما�ص �أو خف�ص معدالت �لت�سخم و�إ�سعاف �لنمو 
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�القت�سادي.

ت�صاوؤالت حول اآفاق االأجل املتو�صط

عند مرور عام على بدء �لتعايف ي�سبح �لوقت منا�سبا 

حل�رش بع�ص �لتطور�ت متو�سطة �الأجل وتقييم �نعكا�ساتها 

�لتفاقم   )1( �لتطور�ت  هذه  ومن  �لنمو.  توقعات  على 

�القت�ساد�ت  يف  �القت�سادية  �الأ�سا�سيات  لو�سع  �لو��سح 

تاأثريه  وتعاظم  �ل�ساعدة،  �القت�ساد�ت  مقابل  �ملتقدمة 

قوية  �نتعا�سة  حدوث  �سيوؤجل  مما  �ملالية  �الأزمة  نتيجة 

يف �لطلب �خلا�ص، و)2( �سيق م�ساحة �لت�رشف �ملتاحة 

ملو�زنة  �خلارجية  �لفو�ئ�ص  ذ�ت  �ل�ساعدة  لالقت�ساد�ت 

�إىل  ي�سري  �ملتقدمة، مما  �القت�ساد�ت  �لطلب يف  �نخفا�ص 

هذه  وتتما�سى  �لطلب.  تو�زن  �إعادة  عملية  تعرث  ��ستمر�ر 

�لتطور�ت جمتمعة مع �سعف �لتعايف يف �لعديد من �أنحاء 

�لعامل.

ومن �ساأن هذ� �حل�رش �أن ميهد �ل�سبيل ملناق�سة بع�ص �أهم 

�القت�ساد�ت  �ل�سيا�سات يف  تو�جه �سناع  �لتي  �لتحديات 

�إ�سالح   )1( �لتايل:  �لق�سم  ويتناولها  و�ل�ساعدة  �ملتقدمة 

�الأ�سو�ق �ملالية ومعاجلة ما ي�سوبها من خلل، )2( �سبط 

�ل�سيا�سة   )3( �ملتو�سط،  �الأجل  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع 

�لنقدية و�سيا�سة �سعر �ل�رشف، )4( تن�سيق �ل�سيا�سات. 

 ميكن �الطالع على حتليل �ل�سيناريو �الأ�سا�سي يف �لف�سل �الأول من عدد 
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�إبريل 2010 من تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي.

التدهور امل�ستمر يف اآفاق منو القت�سادات املتقدمة مقابل 

ال�ساعدة 

�لنمو  معدالت  تز�ل  ال  وقت  يف  �الأخرية  �الأزمة  تاأتي 

مقابل  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  هبوطها  يف  م�ستمرة 

توجد  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  ويف  �ل�ساعدة.  �القت�ساد�ت 

جمموعة من �لعو�مل �الأ�سا�سية �ملحركة لهذ� �الجتاه �لعام، 

مثل هبوط معدالت �لنمو �ل�سكاين )�ل�سكل �لبياين 17-1(. 

خمتلفة  فكانت  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  يف  �لتطور�ت  �أما 

�القت�ساد�ت  ��ستطاعت  فقد   .)1-1 �الإطار  )ر�جع  متاما 

�ل�ساعدة، كمجموعة، من ت�سجيل �سل�سلة من معدالت �لنمو 

�ملرحلة  ويف  �جلديد.  �لقرن  بد�ية  بعد  لالإعجاب  �ملثرية 

�القت�ساد�ت  يف  �لن�ساط  توقعات  �سعف  يزد�د  �ملقبلة، 

تتخذ  مل  ما  �ملا�سي،  �لعقد  مع  باملقارنة  �ملتقدمة 

لتطور�ت  حتليلية  در��سة  نتائج  وتاأتي  كبرية.  �إ�سالحات 

ت�سري  حيث   :)3-1 )�الإطار  لالنتباه  مثرية  �ملمكن  �لناجت 

جر�ء  من  �لناجت  يف  وم�ستمرة  كبرية  خ�سائر  حدوث  �إىل 

�أخرى  جتريبية  �أدلة  مع  �لتوقع  هذ�  وتتما�سى  �لركود. 

تفيد باأنه ينبغي �فرت��ص �أن جانبا من �لهبوط �حلاد يف 

�إجمايل �لناجت �ملحلي خالل فرتة �لركود هو هبوط د�ئم، 
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ما مل جُترى تغيري�ت كبرية على م�ستوى �ل�سيا�سات.

وميكن �ال�ستدالل على م�سار �لناجت �ملمكن، وهو بطبيعته 

متغري غري ملحوظ، على �أ�سا�ص �ل�سلوك �مل�سرتك للمتغري�ت 

�إما يكون موؤثر�  �مللحوظة و�لذي يفيد باأن �لناجت �ملمكن 

�لطاقة  و��ستخد�م  و�لبطالة،  و�لت�سخم،  �لناجت،  منو  )على 

و�ال�ستثمار  �لعاملة،  �لقوى  )بنمو  متاأثر�  �أو  �الإنتاجية( 

�ملثال،  �سبيل  فعلى  �الإنتاجية(.  �لطاقة  ومنو  �لر�أ�سمايل، 

�أثناء  �لثابتة  �الأعمال  ��ستثمار�ت  يف  �حلاد  �لهبوط  �أدى 

�ل�سناعات  يف  �الإنتاجية  �لطاقة  خف�ص  �إىل  �لركود  فرتة 

�لتحويلية )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-9(. وي�سري هذ� �الأمر �إىل 

�نخفا�ص �لناجت �ملمكن ومن ثم �سيق فجوة �لناجت. ويف 

�الأمريكية  �لعاملة  �لقوى  �نتاجية  ظلت  �ملقابل،  �الجتاه 

قوية للغاية حتى وقت قريب. 

منها  ولكل  �ملمكن،  �لناجت  لتقدير  طرق  عدة  وهناك 

يف  موثوقية،  �لتقدير�ت  �أكرث  وت�سري  و�سعف.  قوة  �أوجه 

ظل �ملعلومات �حلالية، �إىل حدوث حتول هبوطي كبري يف 

ومنطقة  �ملتحدة  للواليات  بالن�سبة  �ملمكن  �لناجت  م�سار 

�آخر تقدير�ت منو  �ليورو. ويعقد �الإطار 1-3 مقارنة بني 

�لتعاون  منظمة  �إعد�د  من  �لناجت  وفجوة  �ملمكن  �لناجت 

و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي، �أو مكتب �ملو�زنة �لتابع 

 وفقا ملا ورد يف �لف�سل �لر�بع من عدد �أكتوبر 2009 من تقرير اآفاق 
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االقت�ساد العاملي، عادة ما يعقب �الأزمات �ملالية خ�سائر كبرية وم�ستمرة 

�أن �لفرتة �لتي تعقب �الأزمة تنطوي على �ختالفات و��سعة  يف �لناجت. غري 

�لنطاق، لي�ص �أقلها �أن �الأو�ساع و�لتحركات ملو�جهة �الأزمة كانت تختلف 

باختالف �لبلد�ن. 



الف�صل 1      �آفاق �القت�ساد �لعاملي وق�سايا �ل�سيا�سات
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منوذج  مع  �الأوروبية  �ملفو�سية  �أو  �الأمريكي،  للكونغر�ص 

 �لتوقعات �لعاملية �لذي �أن�ساأه خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل 

وتقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي. وت�سري هذه �لتقدير�ت �إىل 

��ستنتاجات: )1( حدوث تخفي�ص كبري وم�ستمر يف  ثالثة 

قبل  �ل�سائد  �لعام  �الجتاه  مع  باملقارنة  �ملمكن  �لناجت 

�الأزمة؛ )2( حدوث فائ�ص كبري يف �لعر�ص –	�أي فجو�ت 

 )3( عدم �لدقة �إىل حد كبري 
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ناجت �سالبة –	يف �ملنطقتني؛

يف �لتقدير�ت، مما ي�سري �إىل �أن توزيع �لنتائج �ملمكنة يعد 

جوهريا بالن�سبة ل�سانعي �ل�سيا�سات.

�لتقدير�ت  �أن  �لتقدير�ت بظاهرها، جند  �أخذنا  ما  و�إذ� 

�القت�ساد�ت  يف  �الجتاهي  �لناجت  مل�ستويات  �ملنخف�سة 

�ملتقدمة لها �نعكا�سات مهمة على �ل�سيا�سات. فهي توحي 

باأنه ينبغي �فرت��ص جانبا كبري� من خ�سائر �إير�د�ت �ملالية 

�لعامة مقارنة باالجتاهات �لعامة لالإير�د�ت �ل�سائدة قبل 

�الأزمة خ�سائر د�ئمة. ويف �ملقابل، يتعني تخفي�ص بر�مج 

عجز  �سي�ستمر  و�إال  �ل�رش�ئب(،  زيادة  )�أو  �لعام  �الإنفاق 

�ملالية �لعامة �أو �لدين �لعام يف �لنمو ب�رشعة على �ملدى 

�ملتو�سط. و�الأهم من ذلك، �سوف يتعني �إعادة توزيع ر�أ�ص 

�لقطاعات  �إىل  �ملرت�جعة  �لقطاعات  من  و�لعمالة  �ملال 

على  كربى  حتديات  �سيفر�ص  �لذي  �الأمر  �ملتو�سعة، 

�لف�سل  �الجتماعي. ومن منظور عاملي، يو�سح  �مل�ستوى 

�القت�ساد�ت  من  �لو�رد�ت  على  �لطلب  �أن  بجالء  �لر�بع 

�الأزمة،  قبل  �ل�سائدة  �مل�ستويات  دون  �سيظل  �ملتقدمة 

و�ل�سلع  �ملعمرة  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  ن�سبة  الرتفاع  نظر� 

�ال�ستثمارية يف �لن�ساط �لتجاري. ولذلك فاإن �القت�ساد�ت 

�لو�رد  �لطلب  على  �العتماد  �سديدة  كانت  �لتي  �ل�ساعدة 

�لنمو  تو�زن  ��ستعادة  �سيكون عليها  �القت�ساد�ت  تلك  من 

بزيادة �مليل نحو م�سادر �لنمو �ملحلية لتحقيق معدالت 

قريبة من معدالت �لنمو �مل�سجلة قبل �الأزمة. 

القت�سادات  يف  املحلي  الطلب  زيادة  على  القيود 

ال�ساعدة

�آفاق �لنمو �ل�سليمة ن�سبيا، ال يرجح لالقت�ساد�ت  رغم 

من  �لطلب  �نخفا�ص  �أثر  متاما  تو�زن  �أن  �ل�ساعدة 

وجه  وعلى  �ملتو�سط.  �ملدى  على  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت 

ذ�ت  �القت�ساد�ت  �الأخرية يف  �لتطور�ت  ت�سري  �لتحديد، ال 

�لطلب  يف  مت�سارعة  زيادة  حدوث  �إىل  �ملفرطة  �لفو�ئ�ص 

�الأزمة  قبل  �ل�سائدة  �لنمو  معدالت  مع  باملقارنة  �ملحلي 

�إنتاجية  لتطور�ت  متعمقة  حتليلية  در��سة  ت�سري  ذلك،  على  وعالوة   
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�لقوة �لعاملة يف �لواليات �ملتحدة �إىل �أن �لزيادة �الأخرية �لتي طر�أت عليها 

ترجع جزئيا على �الأقل لظاهرة متعلقة بالدورة �القت�سادية، يت�سح منها، 

فقدو�  �أول من  �الأرجح  �إنتاجية هم على  �لعمال  �أقل  �أن  �ملثال،  �سبيل  على 

وظائفهم.
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�الأمور �الأخرى، �سيف�سل �مل�ستخدم تقدير�ت فجو�ت �لناجت 

بيانات  تلقي  عند  �لتنقيح  من  كبري  لقدر  تخ�سع  ال  �لتي 

2
جديدة.

منوذج التوقعات العاملية   

خطي  ال  منوذج  باأنه  �لعاملية  �لتوقعات  منوذج  يت�سم 

�لبحوث يف  �إد�رة  �أن�ساأته  بلد�ن متعددة،  ��ست�رش�يف يغطي 

�لنقد �لدويل، ويت�سمن قطاعا الحت�ساب تقدير�ت  �سندوق 

�لناجت �ملمكن وفجوة �لناجت �مل�ساحبة. وهذ� �لقطاع جزء 

غري  �لعنا�رش  »مناذج  عليها  ُيطلق  �لنماذج  من  فئة  من 

�مل�ساهدة« الأنه مهمتها هي تق�سيم �ملتغري �مل�ساهد للناجت 

و�لناجت  �لناجت  فجوة  وهما  م�ساهدين  غري  متغريين  �إىل 

�ملمكن. ويتحدد �لناجت �ملمكن بدوره على �أ�سا�ص �ل�سدمات 

�ملوؤقتة  و�ل�سدمات  �ملمكن  �لناجت  م�ستوى  يف  �لد�ئمة 

)ولكنها ميكن �أن ت�ستمر طويال( يف معدل منو �لناجت �ملمكن. 

ولال�ستدالل على �مل�ستوى �ملرجح للنتاج �ملمكن، ي�ستخدم 

و�لت�سخم،  �لناجت  مثل  للم�ساهدة  قابلة  مقايي�ص  �لنموذج 

و��ستخد�م  و�لبطالة،  �ملدى،  طويلة  �لت�سخمية  و�لتوقعات 

�لطاقة �الإنتاجية �لكلية.

ملمو�ص:  مثال  با�ستخد�م  �أف�سل  ب�سكل  �لفكرة  وتت�سح 

تقول �حلكمة �لتقليدية �إن �ل�رشكات تتحرك ملو�جهة تقلب 

�ملبيعات على �ملدى �لق�سري بتعديل مدخالت �لعمل، وبناء 

عليه ترتبط فجو�ت �أ�سو�ق �ملنتجات بفجو�ت �أ�سو�ق �لعمل، 

وُتعرف هذه �لعالقة بقانون �أوكن )Okun’s law(. ومن ثم، 

�إذ� كان �لناجت �آخذ يف �الرتفاع و�لبطالة �آخذة يف �لهبوط، 

تو�جه �ل�رشكات طلبا متز�يد�. ومع هذ�، �إذ� كان �لناجت �آخذ 

يف  �آخذ�  �أو  م�ستويا  �لبطالة  م�ستوى  وكان  �الرتفاع  يف 

�الرتفاع، حتقق �ل�رشكات �رتفاعا يف مبيعاتها دون زيادة 

فر�ص �لعمل، ومن ثم ال بد �أن تكاليفها تاأخذ يف �لرت�جع، 

�حلال،  وبطبيعة  حت�سنا.  �لعر�ص  جانب  ي�سهد  �أن  وُيرجح 

�لعملي.  �لو�قع  يف  �لو�سوح  متام  و��سحة  لي�ص  فاالأمور 

فتت�سم �لعالقة بني �لبطالة و�لناجت باالرتخاء و�لديناميكية. 

مر�حل  �متد�د  على  تغري  حدوث  �ل�سلة  هذه  من  ويت�سح 

�أن يختلف تف�سري  �أعم. وميكن  �لدورة ومبرور �لوقت بوجه 

عن  و�لنا�سئة  �لعمل  مدخالت  على  تطر�أ  �لتي  �لتغري�ت 

تقلبات م�ساركة �لقوى �لعاملة ومتو�سط �أ�سبوع �لعمل عن 

تف�سري �لتغري�ت �لتي تن�ساأ من تغري فر�ص �لتوظيف. 

لذلك فاإن تقدير�ت “منوذج �لتوقعات �لعاملية”	للناجت 

�نتهائها. ويف ظل  �لدورة حتى  �لو�حد   ال يدرك �ملر�سح ذو �ملتغري 
2
 

�مل�سرتكة  �حلركة  قدرة  �زد�دت  كلما  �ملتغري�ت،  متعددة  �لطر�ئق 

للمتغري�ت �مل�ساحبة على �لك�سف عن نقاط �لتحول يف �لدورة ب�سورة 

�آنية، تر�جعت درجة تغري �لتقدير�ت �الأولية نتيجة الإ�سافة م�ساهد�ت 

جديدة. 

التوقعات  منوذج  روؤية  ال�صو�صائية:  البيانات  من  املمكن  الناجت  على  اال�صتدالل   :3-1 االإطار 

العاملية

�إىل  �ليوم  وحتى  �لتعايف  فرتة  يف  �لناجت  منو  تباطوؤ  �أدى 

�الأمر  كان  �إذ�  ما  حول  �ملطروح  لل�سوؤ�ل  متز�يد  �هتمام  جذب 

يف  و�سالبة  كبرية  فجوة  �أنها  �أي  	– �لطلب  يف  ق�سور  جمرد 

حتول  �إىل  منه  كبري  جزء  عزو  ميكن  كان  �إذ�  ما  �أو  	– �لناجت 

ذلك  خالف  –	�ملعروف  هبوطي  م�سار  نحو  �الجتاهي  �لناجت 

بالناجت �ملمكن. 

�أن  �أقلها  لي�ص  الأ�سباب  �الأبدي،  �لنوع  من  �ل�سوؤ�ل  وهذ� 

تقدير �لناجت �ملمكن مهمة �سعبة، غري �أنها حا�سمة ملوؤ�س�سات 

لل�سلطات  موؤ�رش�  �ملمكن  الناجت  منو  معدل  وميثل  �ل�سيا�سات. 

�لقاعدة  الت�ساع  �ملحتملة  �ل�رشعة  على  و�مل�رشعني  �ملالية 

�ل�رشيبية يف �القت�ساد �ملعني. كما �أنه ي�سع �سيناريو �أ�سا�سي 

ب�ساأن منو �إجمايل �لناجت �ملحلي للمخت�سني بو�سع �لتنبوؤ�ت، 

تف�سري  ي�ساعدهم على  �ل�سوق  ويوفر مقيا�سا معياريا ملر�قبي 

�حلقيقي  �لناجت  م�ستوى  ويحدد  �آنية.  ب�سورة  �لبيانات  تدفق 

�أن ينجذب �القت�ساد نحوها يف �مل�ستقبل  ُيتوقع  �لتي  �لنقطة 

�لالحمدود، وي�سمح بتقدير لل�سغوط �لت�سخمية �أو �النكما�سية 

بقيا�ص  �ملقرتنة  �لق�سايا  بع�ص  �الإطار  هذ�  ويتناول  �الأولية. 

�لناجت �ملمكن ويعر�ص طريقة من بني �لطر�ئق �ملتعددة �لتي 

ي�ستخدمها خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل كمدخالت لتقرير »اآفاق 

االقت�ساد العاملي« والأغر��ص �أخرى �أي�سا. 

ومن �لطبيعي �أال يكون �لناجت �ملمكن م�ساهد�، و�إمنا يجب 

�أو مقرتنا  �إما وحده  �لفعلي،  �لناجت  �ال�ستدالل عليه من حركة 

بالتحرك �مل�سرتك للمتغري�ت �مل�ساحبة. ومن �ملناهج �ل�سائعة 

�لزمنية  �ل�سل�سلة  ��ستخد�م طر�ئق  �لناجت �ملمكن  �ال�ستدالل  يف 

ومر�سح  �لعامة  �لزمنية  �الجتاهات  كتق�سيم  و�حد،   ملتغري 

هودريك- بري�سكوت )H-P(. ومن مز�يا هذه �ملناهج ب�ساطتها 

وقابليتها للتكر�ر، ولكن من عيوبها حمدودية �ملعلومات �لتي 

ت�ستخدمها �لطر�ئق ذ�ت �ملتغري �لو�حد، وعدم �ت�ساق �لتقدير�ت 

مع  م�سرتك  نحو  على  تقديرها  لعدم  نظر�  م�سبقا”	 “�ملر�سحة 
منوذج �لتنبوؤ �لتي ُت�ستخدم فيه، وح�سا�سية �لتقدير�ت للبيانات 

 ومتثل ح�سا�سية كثري من طر�ئق �لف�سل عن 
1
يف نهاية �لعينة.

�الجتاه �لعام يف نهاية �لعينة حالة خا�سة مل�ساألة �أعم تتعلق 

بكيفية ��ستجابة �لطر�ئق �لبديلة �إز�ء �إ�سافة مزيد من �لبيانات 

�لبيانات �ملوجودة. و�إذ� ت�ساوت  �لقائمة وتنقيح  للمجموعات 

�لبحثية  �الإطار هو روبرت تيتلو. وقدم �مل�ساعدة  �لرئي�سي لهذ�  �ملوؤلف 

بيتار مان�سيف. 

 يتناول �الإطار 1-3 من عدد �أكتوبر 2008 من تقرير “اآفاق االقت�ساد 
1
 

هذه  يف  �مل�ساحبة  �لعينة  نهاية  م�سكلة  حول  �لنقا�ص  بع�ص  العاملي”	

�حلالة ملر�سح هودريك-بري�سكوت. 
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ذ�ته،  �لناجت  بخالف  متغري�ت،  بثالثة  مرهونة  �ملمكن 

�لذي  �لنحو  على  �أوكن،  قانون  تتبع  �لتي  �لبطالة  �أولها 

للمعلومات  ثان  م�سدر  وهناك  قليل.  منذ  مناق�سته  وردت 

�لناجت  �نخف�ص  فاإذ�  �الإنتاجية.  �لطاقة  ��ستخد�م  هو 

�أكرب  بقدر  �الإنتاج  يهبط  �لطلب،  يف  �سالبة  �سدمة  جر�ء 

كبرية  فجوة  فتحدث  �الإنتاجية،  بالطاقة  مقارنة  بكثري 

�ل�سدمة  حلقت  �إذ�  ولكن  �الإنتاجية.  �لطاقة  ��ستخد�م  يف 

�ملطلوب، ويرت�جع  �ملال  ر�أ�ص  ر�سيد  باالإنتاجية، يرت�جع 

�الإنتاجية  �لطاقة  وتنخف�ص  �لر�أ�سمايل  �ال�ستثمار  بالتايل 

�الإنتاجية  �لطاقة  ��ستخد�م  فاإن فجوة  وبالتايل،  لالأعمال. 

�لتي تبلغ م�ستوى �سغري ال يتنا�سب مع  �لرت�جع �مل�ساهد 

�سالبة. وخال�سة  �إ�سارة على �سدمة عر�ص  �لناجت هي  يف 

�الإنتاجية  �لطاقة  ��ستخد�م  �لنموذج م�ساهد�ت  يقر�أ  �لقول، 

�ل�سل�سلة و�ل�سال�سل  �لتنبوؤ يف هذ�  �أخطاء  ككل وي�ستدل من 

�الأخرى على ما �إذ� كان ��ستخد�م �لطاقة �الإنتاجية قد تغري 

�لطاقة  �إذ� كانت  �أو ما  �لطلب،  من جر�ء حدوث �سدمة يف 

�الإنتاجية �لتو�زنية ذ�تها قد تغريت. ويقوم �لنموذج بذلك 

تنطوي  �لتي  �خل�سائ�ص  ذ�ت  �ل�سدمات  �ختيار  من خالل 

هو  �لثالث  و�ملوؤ�رش  �لتنبوؤ.  �أخطاء  من  �الأدنى  �حلد  على 

�لت�سخم، فالفكرة �الأ�سا�سية يف منحنى فيليب�ص هي وجوب 

عدم �الإفر�ط يف �لطلب وال �الإفر�ط يف �لعر�ص لكي ي�ستقر 

�لطلب  تاأثري  فاإن  �حلالة،  �لوقت. ويف هذه  �لت�سخم مبرور 

جمموعة  وجود  مع  �سعيفا  يكون  �لت�سخم  على  �ملفرط 

خمتلفة من �لقوى �الأخرى �لفعالة، وبالتايل فدور �لت�سخم 

�لتوقعات  منوذج  با�ستخد�م  �ملمكن  �لناجت  حتديد  يف 

�لعاملية غالبا ما تهيمن عليه عو�مل �أخرى. 

وتكمن مز�يا هذ� �لنظام يف �الت�ساق و�ملرونة وقدرته 

لعنا�رش غري م�ساهدة  �لتي ال تقت�رش على و�سع تقدير�ت 

هذه  يغلف  �لذي  �ليقني  عدم  �أي�سا  يقي�ص  ولكنه  وح�سب، 

�لتقدير�ت. ولكن هذ� لي�ص بدو�ء �سحري. فلننظر �إىل �ل�سكل 

�لبياين �الأول �لذي يعر�ص فرت�ت ثقة تبلغ 90% للنمو على 

يف  �ملمكن  �لناجت  م�ستوى  وكذلك  مقارن  �سنوي  �أ�سا�ص 

�لواليات �ملتحدة. وجند يف �للوحة �ل�سفلية �أن �خلط �الأحمر 

�لذي يعر�ص �لبيانات �لفعلية خارج فرتة �لثقة، مما ي�سري 

�إىل �أن �لتو�سل �إىل نتيجة مفادها �أن فجوة �لناجت �جلارية 

�سالبة �سحيح من �لناحية �الإح�سائية، ويكون من �ل�سعب 

�الأوقات  �ال�ستنتاج يف  �إىل هذ�  �لتو�سل  �الأحو�ل  �أغلب  يف 

�لبياين م�ستوى دقة  �ل�سكل  �أعم، يعر�ص  �لعادية. وب�سورة 

كثري�  تت�سع  �لنطاقات  ولكن  �لعينة،  يف  باملالحظة  جدير 

�لناجت  �إن  قول  ميكننا  بينما  وبالفعل،   
3
�لتنبوؤ. فرتة  �أثناء 

�لطر�ئق  وي�ستخدم  نظم  قائم على  �لقطاع وفق منهج  تقدير   يجري 
3
 

على  �لناجت  فجوة  بتقدير  ي�سمح  �لذي  �الأمر  كاملان،  ومر�سح  �لبيزية 

وهما  للم�ساهدة  قابلني  غري  �آخرين  عن�رشين  خالل  من  متز�من  نحو 

��ستخد�م  ملعدل  �لتو�زين  و�مل�ستوى  �لت�سخمي،  غري  �لبطالة  معدل 

�لطاقة �الإنتاجية. وم�سار �لنمو �ملمكن يف �الأ�سكال �لبيانية هو �لتقدير 
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�ملمكن يف �لواليات �ملتحدة �سيبلغ على �الأرجح م�ستوى  �أعلى 

يف  فلي�ص  �حلا�رش،  �لوقت  يف  مب�ستو�ه  مقارنة  �مل�ستقبل  يف 

و�سعنا �أن نقول �أكرث من ذلك بقدر كبري من �لثقة. ومن �لو��سح 

ثنائي �لطرف �ملبني على ممهد كاملان. وتت�سم فرت�ت �لثقة يف �لعينة باأنها 

 Hessian( تقدير�ت مقاربة حُتت�سب على �أ�سا�ص معكو�ص م�سفوفة ه�سيان
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�القت�سادية. �لدورة  لتقلبات  مهما  م�سدر�  باعتبارها 

تف�سري  طريقة  على  �أهمية  ي�سفي  �لذي  �ل�سياق  هو  وهذ� 

�لتمهيدية  �الجتاهات  فكرة  وتعرب  �الأخرية.  �ملالية  �الأزمة 

على  �ل�سابق  �لعام  �الجتاه  ��ستمر�رية  يف  �العتقاد  عن 

�الأزمة وت�سري مبا�رشة �إىل �سيا�سات �إد�رة �لطلب لنقل �لناجت 

�ملجال  �لت�سادفية  �لروؤية  وتتيح  �الجتاه.  هذ�  يف  �لفعلي 

�أمام فكرة �حتمال ما �أدت �إليه �الأزمة وعو�قبها من و�سع 

تر�جع  �إىل  يدعو  مما  هبوطي،  م�سار  على  �ملمكن  �لناجت 

�ل�سيا�سات �لن�سطة على جانب �لطلب ورمبا �إىل �تخاذ مزيد 

من �الإجر�ء�ت على �سعيد �ل�سيا�سات الإعطاء دفعة للعر�ص 

  
5
�لكلي.

هذه  �لثاين  �لبياين  �ل�سكل  يف  �لعليا  �للوحة  وتعر�ص 

�لق�سية يف �لواليات �ملتحدة ومنطقة �ليورو. وير�سد �خلط 

�لناجت  م�ستوى  روؤية  �للوحتني  يف  �لد�كن  �الأزرق  باللون 

با�ستخد�م  مقي�سا  �الأزمة  قبل  مبوؤ�رش(  )�ملربوط  �الجتاهي 

توقعاته  ثم  –	بري�سكوت يف عام 2007،  مر�سح هودريك 

»منظمة  تقدير�ت  �الأخرى  �خلطوط  وتعر�ص   
6
بعد. فيما 

»�آفاق  وتقرير  �القت�سادي«،  �مليد�ن  و�لتنمية يف  �لتعاون 

�القت�ساد �لعاملي«، و�إما مكتب �ملو�زنة �لتابع للكونغر�ص 

�الأمريكي �أو �ملفو�سية �الأوروبية، ح�سبما ينطبق. وبيانات 

�خلط �الأزرق �لفاحت مبنية على »منوذج �لتوقعات �لعاملية«. 

للكونغر�ص  �لتابع  �ملو�زنة  تقدير�ت مكتب  وكما يف حالة 

و«منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي«، ي�سري 

»منوذج �لتوقعات �لعاملية« �إىل حدوث �نخفا�ص كبري يف 

يظهر  �أن  ميكن  كان  مما  �أقل  م�ستويات  �إىل  �ملمكن  �لناجت 

يف �لتقدير�ت �ل�سابقة على �الأزمة. ويف نف�ص �لوقت، تظهر 

�إىل  �مليل  بع�ص  �لعاملية«  �لتوقعات  »منوذج  توقعات 

هذ�  و�سوح  فربغم  وبالفعل  �أعلى؛  م�ستوى  نحو  �لتحول 

�لتوقعات  »منوذج  م�سار  ينطوي  �لبياين،  �لر�سم  يف  �الأمر 

�لعاملية« على حدوث �أثر د�ئم على م�ستوى �لناجت �ملمكن 

نتيجة لالأزمة، ولكنه ال يبني �أن هناك �أثر د�ئم على معدل 

�لر�أي   هناك حالتان مت�سادتان هما �جتاه زمني عام ب�سيط ميثل 
4
 

دور  وجود  عدم  �إىل  تذهب  �لتي  �لكينزية  �لفكرة  يف  �العتقاد  �سديد 

�إىل  يذهب  �آخر  ور�أي  �القت�سادية،  �لدورة  يف  �لعر�ص  ل�سدمات  ُيذكر 

�أن جميع تقلبات �لناجت هي ظو�هر تو�زنية، فينطوي على روؤية �لدورة 

�القت�سادية �حلقيقية جلميع �ل�سدمات على �أنها �سدمات عر�ص. 

   (2009( ودر��سة   ،  Cerra and Saxena (2008(  در��سة تقدم   
5
 

Reinhart and Rogoff �أدلة ت�سري �إىل �أن �الأزمات �ملالية قد تف�سي 
�لف�سل  �أي�سا  ر�جع   . �لناجت  يف  طويلة  لفرت�ت  م�ستمر  �نخفا�ص  �إىل 

�لر�بع يف عدد �أكتوبر 2009 من تقرير “اآفاق االقت�ساد العاملي.”

ما  فرتة  يف  و�سعها  �لتي  و�لتنبوؤ�ت  �لتاريخية  �لتقدير�ت  تت�سابه   
6
 

قبل �الأزمة كل من “منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي”، 

وتقرير “�آفاق �القت�ساد �لعاملي”، ومكتب �ملو�زنة �لتابع للكونغر�ص، 

و�ملفو�سية �الأوروبية مع م�سار خط �الجتاه �لعامي با�ستخد�م مر�سح 

هودريك- بري�سكوت و�ملبني باللون �الأزرق �لد�كن يف �ل�سكل �لبياين، 

ح�سبما ينطبق. 

�أن هناك قدر� كبري� من عدم �ليقني وحيز� هائال للجدل حول 

�لذي  �ملثال  هذ�  يف  حتى  �ملمكن،  للناجت  توقع  “�أف�سل”	
ن�ستخدم فيه منوذج �لناجت �ملمكن على �لنحو �مُلعطى.  

دور النماذج يف حتديد خ�سائ�ض للبيانات

ميثل تطور تقدير�ت �لناجت �ملمكن مبرور �لوقت تعبري� عن 

�لزمنية  �ل�سدمات: فت�سري �الجتاهات  �مل�ستخدم حلدوث  روؤية 

ندرة  يف  �مل�ستخدم  �عتقاد  �إىل  و�لتمهيدية  �لتحديدية  �لعامة 

�لعملية  �أما  �آنية.  ب�سورة  حتديدها  و�سهولة  �لعر�ص  �سدمات 

�ملتقلبة و�لت�سادفية فت�سدر �إ�سارة على روؤية �سدمات �لعر�ص 



الف�صل 1      �آفاق �القت�ساد �لعاملي وق�سايا �ل�سيا�سات
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11As it happens, in recent quarters, growth in output per 
worker in the United States has declined substantially.
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تنطوي  �لتي  �لناجت  �ل�سفلى فجو�ت  �للوحة  �لنمو. وتعر�ص 

هذه  �إىل  وبالنظر  �ملذكورة.  �ملمكن  �لناجت  تقدير�ت  عليها 

�لتقدير�ت معا، يت�سح �أن �لبيانات كان لها تاأثري كبري على 

تقدير�ت �لناجت �ملمكن وفجو�ت �لناجت �لتي �أوجدتها بغ�ص 

�لنظر عن �لنموذج، كما يتبني من �مل�سافة �لعمودية �لكبرية 

بني �خلط �الأزرق �لد�كن و�خلطوط �الأخرى يف �ل�سكلني. ويف 

نف�ص �لوقت، تبني �لتقدير�ت �لثالثة حاليا وجود قدر كبري 

من �لعر�ص �لز�ئد-  �أي فجو�ت ناجت �سالبة كبرية –	لكل من 

�لواليات �ملتحدة ومنطقة �ليورو. 

زمنية  نقطة  يف  معينة  �سور�  �لتقدير�ت  هذه  وتعك�ص 

نفح�ص  �أن  �أي�سا  لالهتمام  �ملثرية  �الأمور  ومن  حمددة؛ 

ويعر�ص  جديدة.  بيانات  تلقي  عند  �لتقدير�ت  تغري  كيفية 

�ملمكن  �لناجت  منو  تقدير�ت  تطور  �لثالث  �لبياين  �ل�سكل 

وفجوة �لناجت �أثناء فرتة �النتعا�ص يف �لواليات �ملتحدة يف 

�أ�سا�ص قيا�ص »منوذج  �أو�خر ت�سعينات �لقرن �ملا�سي على 

 
7
للكونغر�ص. �لتابع  �ملو�زنة  ومكتب  �لعاملية«  �لتوقعات 

معرفتنا،  هو  �لفرتة  هذه  بدر��سة  لالهتمام  �ملثري  و�الأمر 

من ��ستقر�ء �الأحد�ث �ملا�سية، باأن �النتعا�ص كان مدفوعا 

�لبياين  �ل�سكل  ويعر�ص   
8
�الإنتاجية. يف  م�ستمرة  ب�سدمات 

ثالثة تو�ريخ لن�سوء �لبيانات، �أحدها قبل ظهور �النتعا�ص، 

 
9
و�الآخر عند بلوغ �النتعا�ص �أوجه، ثم تاريخ �أخر�ها.

�لبنوك  تعمل  �أن  ينبغي  باأنه  �لنقدي  �القت�ساد  ويعتقد 

�سدمات  و��ستيعاب  �لطلب  �سدمات  ملكافحة  �ملركزية 

�لعر�ص. فكيف �أجرى �لنموذجان تقييما للبيانات �لو�ردة؟ 

وهل �أُجريت تعديالت كبرية على �ل�سجالت �لتاريخية؟ وكما 

لتقدير�ت  ر�فعة  كبرية  تعديالت  �أُجريت  نتوقع،  �أن  ميكن 

�لنمو �ملمكن يف �لنموذجني. ومع هذ�، متيل تقدير�ت مكتب 

نقل  �إىل  �لي�سار(  �أ�سفل  )�للوحة  للكونغر�ص  �لتابع  �ملو�زنة 

طر�ئق  و�سف  �ملعقول  فمن  �لتب�سيط،  يف  �الإفر�ط  خماطرة  برغم   
7
 

مكتب �ملو�زنة �لتابع للكونغر�ص يف قيا�ص �لناجت �ملمكن باأنها تدخل 

�سمن جمموعة منهجيات �لرت�سيح �إال ما يخ�ص تطبيقها على �لعنا�رش 

 Arnold در��سة  ر�جع  ذلك.  بعد  تطورها  ثم  �ملمكن  للنتاج  �ملكونة 

 )2009) و�ملر�جع �مل�سار �إليها يف �لدر��سة لالطالع على �لتفا�سيل. 
 تك�سف در��سة  )Tetlow and Ironside (2007 عن �مل�ساعب 

8
 

�لتي و�جهها �مل�سوؤولون يف جمل�ص �الحتياطي �لفيدر�يل �الأمريكي يف 

تتبع منو �لناجت �ملمكن يف �أو�خر �لت�سعينات. وو�جهت �جلهات �الأخرى 

�ملعنية بو�سع �لتنبوؤ�ت �سعوبات م�سابهة يف هذه �لفرتة. 

 يبني �خلط �لعمودي �ملنا�سب نهاية فرتة ن�سوء �لبيانات يف �لعينة، 
9
 

ح�سبما ينطبق. ويف و�قع �الأمر، مل يدخل “منوذج �لتوقعات �لعاملية”	

هذ� �ملجال �إال منذ �سهور قالئل. ومن �أجل �إن�ساء هذه �لتقدير�ت �الآنية 

يف  �لبيانية  �الأ�سكال  الأغر��ص  �لعاملية  �لتوقعات  منوذج  با�ستخد�م 

هذ� �الإطار، قمنا بتنزيل جمموعات �لبيانات �الآنية من قاعدة بيانات 

تقدير  ثم  لوي�ص،  �سانت  يف  �لفيدر�يل  �الحتياطي  لبنك  	”ALFRED“
�لنموذج لكل �سل�سلة بيانات. و�لنموذج �لذي كان من �ساأننا ��ستخد�مه 

�الآن.  ن�ستخدمه  �لذي  �لنموذج  عن  يختلف  �أن  ميكن  كان  �ملا�سي  يف 

وتت�سم تقدير�ت مكتب �ملو�زنة �لتابع للكونغر�ص باأنها حقيقة و�آنية �أيا 

كانت �ملنهجية �لتي ��ستخدمها �ملكتب يف ذلك �لوقت.  

�لنمو �ملمكن على نحو متماثل بدرجة �أو باأخرى؛ وبعبارة 

�أخرى كانت �لتعديالت توؤثر على تنبوؤ�ت �لنمو �ال�ست�رش�فية 

�أكرب  �الختالف  درجة  كانت  ذلك،  ومقابل  و�الرجتاعية. 

)�للوحة  �لعاملية«  �لتوقعات  »منوذج  تعديالت  ظل  يف 

تنبوؤ�ت  على  و�أثرت  �آخر  �إىل  تاريخ  من  �لي�سار(  �أعلى 

�لنمو  تنبوؤ�ت  على  تاأثريها  من  �أكرث  �ال�ست�رش�فية  �لنمو 

فجو�ت  على  �الأمر  هذ�  �نعكا�سات  من  ويتبني  �الرجتاعية. 

�لناجت يف �لوقت �حلقيقي )�للوحتان على �جلانب �الأمين(�أن 

تقدير�ت »منوذج �لتوقعات �لعاملية« لفجوة �لناجت مل تتغري 

�إال بقدر طفيف عند تلقي بيانات جديدة، بينما �لفجو�ت �لتي 

�أظهرتها تقدير�ت مكتب �ملو�زنة �لتابع للكونغر�ص تغريت 
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وهذه  ما�سية.  �سنو�ت  لعدة  �لبيانات  تعديل  مع  كبري،  بقدر 

�ل�سيا�سات  ت�سميم  �عتماد  عند  باملالحظة  جديرة  �مل�ساهدة 

10
على تقدير�ت �آنية موثوقة للطلب �ملفرط.

��ستخد�م  خماطر  حول  �القت�سادية  �لدر��سات  من  هائل  عدد  هناك   
10

 

Or- تتقدير�ت �آنية غري موثوقة لفجوة �لناجت. ر�جع على �سبيل �ملثال در��سة

 .phanides (1999(
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-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

”

 االإطار 1-3)تابع(

)ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-12(. وبالن�سبة الآ�سيا �لنامية، ت�سري 

توقعات تقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي �إىل �أن معدالت �الدخار 

يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %44،5 حو�يل  من  �سرتتفع 

�لفرتة من 2015-2012  يقارب 45،5% يف  ما  �إىل   2010

 وبالتايل ال 
12

بينما ال يطر�أ تغري يذكر على ن�سبة �ال�ستثمار�ت.

يتوقع �أن ت�سيق فجوة �الختالالت �لعاملية �أكرث. ويرجع ذلك 

�أ�سا�سا �إىل �أربعة عو�مل: 

 ويف �ملناطق �الأخرى ذ�ت معدالت �الدخار �لعالية –	من �ملتوقع �أن ترتفع 
12

فاإنها  �حلالة،  هذه  ويف   .2015-2009 من  �لفرتة  خالل  كذلك  �الدخار  ن�سبة 

متثل �نعكا�سا الإجر�ء ت�سحيح متو��سع نتيجة هبوط كبري مرتبط باأ�سعار �لنفط 

ودفعات �لتن�سيط �ملايل خالل 2009-2008.

�ملا�سي  يف  �ل�سني  مدخر�ت  �سكلت  �لهيكلية:  �لقيود  	•
يف  �لوطنية  �ملدخر�ت  �إجمايل  ثلثي  نحو  �لقريب 

ت�ستطيع  لن  �الأحو�ل  �أف�سل  �أنه حتى يف  �ملنطقة. غري 

�القت�ساد�ت  من  �ل�سعيف  �لطلب  مو�زنة  �ل�سني 

�لن�سبي  للحجم  نظر�  �إال ب�سورة جزئية فقط،  �ملتقدمة 

�ملحدود لال�ستهالك �لكلي �ل�سيني و�لو�رد�ت �ل�سينية 

 كذلك، جند �أن �ال�ستثمار يف 
13

من �ل�سلع �ال�ستهالكية.

�ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  من  �لعديد  يف  �خلدمات  قطاع 

�إىل   IMF (2009( مطبوعة  تخل�ص   .IMF (2010( مطبوعة  ر�جع   
13

�أنه بالرغم من معدالت منو �لو�رد�ت �الأعلى من �ملتو�سطعلى مد�ر �الأعو�م 

�خلم�سة ع�رش �ملا�سية، ال تز�ل و�رد�ت �ل�سني من �ل�سلع �ال�ستهالكية يف عام 

2008 متثل ن�سبة 3% فقط من �لو�رد�ت �لعاملية. 

وقد �أ�رشنا بالفعل �إىل �لتغري�ت �لكبرية يف تقدير�ت �لنمو 

�ملمكن منذ بدء �الأزمة �ملالية. ويفكك �ل�سكل �لبياين �لر�بع 

 2010 عام  من  �لثاين  �لربع  لفرتة  �لتغري  يف  �مل�ساهمات 

مقارنة مبا قبل �الأزمة يف �لربع �لثاين من عام 2007. وال 

غر�بة يف حتول منو �لناجت �ملمكن نحو م�سار هبوطي، كما 

�لعنا�رش  �أحد  كان  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  �نهيار  �أن 

�مل�ساهمة يف هذ� �لتغري. وبالفعل توؤدي بيانات �لبطالة �إىل 

خف�ص �لناجت �ملمكن ومن ثم �نكما�ص فجوة �لناجت �ملطلقة 

�نكما�سا طفيفا، نظر� الأن تر�جع �لبطالة من م�ستوى �لذروة 

ثم  ومن  مبكر�؛  ُيعد  �لعام  من  �سابق  وقت  يف  بلغته  �لذي 

�لناجت  يف  �لرت�جع  من  �أكرب  جزء�  �أن  �إىل  �لنموذج  يخُل�ص 

يجب �أن ين�ساأ على جانب �لعر�ص. وميكن ببع�ص �ملعاجلة 

��ستخد�م �أول عمودين يف �لر�سم �لبياين ال�ستخر�ج م�ساهمة 

بع�ص  تثري  ح�سابية  عملية  وهي  �لناجت،  يف  عامل  كل 

 .2009 عام  يف  �لعامل  �إنتاجية  منو  لقوة  نظر�  �الهتمام 

�أما م�ساهمة منو �إجمايل �لناجت �ملحلي وم�ساهمة �لبطالة 

و�لعمالة فيمحو كل منهما تاأثري �الآخر تقريبا، �الأمر �لذي 

ميكن �أن ي�سل �إىل قول �أن �لنموذج يعترب �أن �إنتاجية �لعامل 

�الأمر  كان  ورمبا   
11

دورية. ظاهرة  كانت   2009 عام  يف 

�الأكرث غر�بة هو �أن عن�رش ��ستخد�م �لطاقة �الإنتاجية يوؤدي 

�إىل �نخفا�ص حاد يف �لنمو �ملمكن- �الأمر �لذي يجعل فجوة 

�لناجت �أقل ميال �إىل �جلانب �ل�سالب مما �ستكون عليه خالف 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف  ن�سبته  النخفا�ص  نظر�  	– ذلك 

ورد  كما  �حلالة  هذه  يف  �الآلية  وت�سري  �ملتحدة.  للواليات 

�ال�ستثمار  تخفي�ص  �إىل  �ملالية  �الأزمة  �أدت  �أعاله:  و�سفه 

�إجمايل �لطاقة  �لثابت ملوؤ�س�سات �الأعمال، ومن ثم تر�جع 

�الإنتاجية، وبالتايل مل ينخف�ص ��ستخد�م �لطاقة �الإنتاجية 

على �لنحو �لذي كان ميكن توقعه �إذ� كانت �ل�سدمة ناجتة 

كلية عن ��سطر�ب يف �لطلب.  

 بالفعل، �نخف�ص منو �إنتاجية �لعامل يف �لواليات �ملتحدة بدرجة 
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كبرية يف �أرباع �ل�سنة �الأخرية.
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�لهند.  هو  بارز  با�ستثناء  منخف�سا،  يز�ل  ال  �الآ�سيوية 

�ملجال  �إف�ساح  نحو  �ل�سيا�سات  جهود  توجيه  مت  وقد 

بالبنية  �ل�سلة  �لتناف�ص يف �خلدمات ذ�ت  �أمام زيادة 

و�لقطاع  �لتجزئة  قطاع  �نفتاح  وزيادة  �لتحتية، 

�ملايل، ورفع قيود �ال�ستثمار يف �خلدمات �الجتماعية، 

وقتا  تتطلب  �الأمور  هذه  �أن  غري  و�لتعليم.  كال�سحة 

حتى توؤتي ثمارها.. 

�ملفيد  من  �لد�خلة:  �الأمول  روؤو�ص  تدفقات  على  �لقيود  	•
يف هذ� �ل�سياق �أن منيز بني �لقيود �ملفرو�سة من �لفرتة 

�لتي �سبقت �آخر �أزمة وتعاف و�لقيود �ملفرو�سة موؤخر� 

فاالأوىل  �لد�خلة.  �الأمو�ل  روؤو�ص  تدفقات  ملو�جهة 

ميكن �أن ترتك �آثار كبرية على �لتدفقات �لد�خلة ولكن 

مع  بالتز�من  �ل�سديد،  بالتدريج  �إال  تخفي�سها  ميكن  ال 

و�لنظم  و�خلدمات،  �ل�سلع  �أ�سو�ق  يف  �إ�سالحات  �إجر�ء 

و�ل�سيا�سات و�ملمار�سات �الحرت�زية. ويتناول  �ملالية، 

�لف�سل �لثاين من هذ� �لتقرير �ل�سو�بط �ملفرو�سة موؤخر� 

من  نوعان  هناك  �أخرى،  ومرة  تف�سيلية.  مر�جعة  يف 

�لقيود �لتي يجب �لتمييز بينها: )1( �لقيود �لتي توؤثر يف 

�ملقيمني �ملحليني و�مل�ستثمرين �الأجانب على حد �سو�ء 

�لتد�بري �ملعتمدة  –	معظم  �لكلية(  )�لتد�بري �الحرت�زية 

و)2(  �لت�سنيف؛  هذ�  �سمن  تندرج  �ل�ساعدة  �آ�سيا  يف 

وجه  على  �الأجانب  �مل�ستثمرين  ت�ستهدف  �لتي  �لقيود 

تز�ل  وال  	– �لتقليدية(  �ملال  ر�أ�ص  )�سو�بط  �خل�سو�ص 

هذه �لقيود يف �سميم �هتمام بع�ص �لبلد�ن يف �أمريكا 

�ملعتمدة  �لتد�بري  لطابع  ونظر�  )�لرب�زيل(.  �لالتينية 

موؤخر�، فاإن �آثارها يف �الأجل �ملتو�سط على �إعادة تو�زن 

�لطلب �لعاملي لي�ست كبرية على �الأرجح. 

على  �ملوؤثرة  �لعمالت  �أ�سعار  �رتفاعات  من  �ملخاوف  	•
�أدت  �ال�ستقر�ر وخ�سائر �لقدرة �لتناف�سية ذ�ت �ل�سلة:  

هذه �ملخاوف �إىل قيام �القت�ساد�ت �ل�ساعدة �لكربى 

�سعر  ترك  من   بدال  �أ�سا�سا  �الحتياطيات  مبر�كمة 

�ل�رشف �ال�سمي يرتفع دون قيود جتاوبا مع �لفو�ئ�ص 

�لتجارية وتدفقات روؤو�ص �الأمو�ل �لد�خلة )ر�جع �ل�سكل 

�الحتياطيات  مر�كمة  توفر  وبينما   .)7-1 �لبياين 

ما  �إذ�  فاإنها  مفاجئة،  توقفات  حدوث  �سد  �لتاأمني 

كانت تهدف �إىل تخفيف �سغوط �رتفاع �أ�سعار �لعمالت 

كرد فعل لفو�ئ�ص �حل�سابات �جلارية �مل�ستمرة �ستوؤدي 

على �الأرجح �إىل تباطوؤ �لطلب �ملحلي وزيادة �لت�سخم 

نظر�  �ملو�زنات  على  �لعبء  تزيد  و�سوف  تدريجيا. 

للفرق بني �أ�سعار �لفائدة �ملحلية و�أ�سعار �لفائدة على 

�الأ�سول �الحتياطية.  

�قت�ساد�ت  تقوم معظم  �لعامة:  �ملالية  �سيا�سة  مو�قف  	•
مالياتها  �أو�ساع  ب�سبط  حاليا  �ل�ساعدة  �الأ�سو�ق 

مل  �لتي  �القت�ساد�ت  من  قليل  عدد  با�ستثناء  �لعامة، 

تقدمه  �لذي  �لدعم  على  عام  بوجه  تغيري�ت  �أي  تدخل 

�سوى فارق �سئيل  و�إندوني�سيا(. وال يوجد  )كالرب�زيل 

يف وترية �سبط �الأو�ساع خالل 2011 بني �القت�ساد�ت 

ذ�ت  و�القت�ساد�ت  �ملفرطة  �خلارجية  �لفو�ئ�ص  ذ�ت 

�لعجز )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-12(. وتوؤكد هذه �لنقطة 

توقعات �الأجل �ملتو�سط.

ينبغي انتهاج املزيد من ال�صيا�صات 

اال�صتباقية

�لق�سري  �الأجلني  يف  �لتوقعات  �أن  �لقول  وخال�سة 

و�ملتو�سط م�ستمرة يف �الإ�سارة �إىل تباطوؤ �لتعايف و�سعفه 

وفقا ملا �سبق توقعه، و�أنه ال يز�ل معر�سا ملخاطر �لتطور�ت 

�ل�سلبية. و�سوف يتعني �نتهاج �سيا�سات للتعجيل من �إعادة 

تو�زن �لطلب عن طريق نقل �لرتكيز من �لقطاع �لعام �إىل 

ذ�ت  �القت�ساد�ت  ومن  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �خلا�ص 

�لعجز �خلارجي �إىل �القت�ساد�ت ذ�ت �لفو�ئ�ص �خلارجية. 

وال يز�ل �لقطاع �ملايل يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة هو نقطة 

للطلب  بالن�سبة  �لتعايف  توقعات  يف  �الأ�سا�سية  �ل�سعف 

�خلا�ص. فالتقدم غري �لكايف على م�سار �الإ�سالح ومعاجلة 

�خللل يلقي بالعبء على �الئتمان ويت�سبب يف �إبطاء عودة 

ظل  يف  طبيعتها،  �إىل  �لعامة  و�ملالية  �لنقدية  �ل�سيا�سات 

�نتقال �لتد�عيات �ل�سلبية �إىل �القت�ساد�ت �ل�ساعدة. ومن 

ثم ينبغي �إعطاء �الأولوية �لق�سوى للتعجيل باإجر�ء عمليات 

�إعادة �لهيكلة و�الإ�سالح �ملالية. ولكن وترية �لتقدم كانت 

بطيئة على نحو �ساق. ويتعني �لبدء ب�سبط �أو�ساع �ملالية 

�لعامة يف عام 2011. ف�سيا�سات �ملو�زنة �حلكومية حاليا 

ب�سدد �النتقال من توفري دفعة تن�سيطية ق�سرية �الأجل �إىل 

�أنه  �ملتو�سط. غري  �الأجل  �لعامة يف  �ملالية  �أو�ساع  �سبط 

ينبغي ل�سناع �سيا�سات �ملالية �لعامة �مل�سارعة بت�رشيع 

تد�بري من �ساأنها خف�ص �لعجز على �ملدى �ملتو�سط. ولي�ص 

ن�سب  يف  �لكبري  �لنمو  وقف  بال�رشورة  ذلك  من  �لهدف 

�أنه  بل  �ملطاف تخفي�سه فح�سب،  نهاية  �لعام ويف  �لدين 

م�ستوى  على  للحركة  م�ساحة  �إتاحة  يف  �أي�سا  �سي�ساهم 

�ل�سيا�سات يف �الأجل �لقريب. و�إ�سافة �إىل ذلك ينبغي دعم 

ت�سحيحات �ملالية �لعامة باإ�سالحات هيكلية. فال�سيا�سات 

�القت�ساد�ت  يف  �ملحلي  �لطلب  من  �لت�سوهات  تلغي  �لتي 

�ل�ساعدة �لكربى �سوف توؤدي �إىل حت�سني �حتماالت �إعادة 

تو�زن �لطلب �لعاملي وبالتايل دعم ن�سوء تعاف �أقوى يف 

ذلك  ومع  �ل�سو�ء.  على  و�ملتقدمة  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

هناك قيود كثرية على ما ميكن �إجنازه يف �الأجل �ملتو�سط، 

ويجدر ب�سناع �ل�سيا�سات �ال�ستناد يف خططهم �إىل توقعات 

�لنمو �الحرت�زية.

التقدم يف معاجلة اخللل  اإحراز مزيد من  ينبغي 

يف القطاعات املالية واإ�صالح اأو�صاعها

�ملايل  �لقطاع  �سيا�سات  على  �لقوي  �لتعايف  يتوقف 

ويعلق عليها �أهمية بالغة. فوجود �سعوبات تبدو متفرقة 

يف ب�سعة مو��سع ميكن �أن يولد تد�عيات كبرية يف مو��سع 
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�أخرى عن طريق �لرو�بط �ملالية �ملعقدة وتدهور م�ستوى 

�أو�ساع  ت�سوية  يف  �لف�سل  وياأتي  �الأ�سل.  يف  �له�سة  �لثقة 

و�إ�سالح  دجمها  �أو  هيكلتها  �إعادة  �أو  �ل�سعيفة  �لبنوك 

م�ساألة  ليثري  �ملطلوبة  بال�رشعة  �جلملة  �أ�سو�ق  يف  �خللل 

فائدة  �أ�سعار  و�إىل  �ملايل  �لدعم  �أكرب من  قدر  �إىل  �حلاجة 

منخف�سة مل�ساندة �لتعايف �القت�سادي، وهو ما ميكن �أن 

�القت�ساد�ت  �إىل  �لتد�عيات  �نتقال  منها  م�سكالت،  يفرز 

يف  �لتقدم  من  مزيد  �إحر�ز  ي�سكل  �أن  وينبغي  �ل�ساعدة. 

معاجلة خلل �لقطاعات �ملالية و�إ�سالح �أو�ساعها �الأولوية 

�لق�سوى لالقت�ساد�ت �ملتقدمة.

وكما يو�سح عدد �أكتوبر 2010 من “تقرير �ال�ستقر�ر 

�لتقدم يف معاجلة تركة  �إن عدم كفاية  �لعاملي”،  �ملايل 

عر�سة  �ملايل  �لنظام  ترك  �الأزمة  عن  �لناجمة  �مل�سكالت 

ل�سدمات �لتمويل وفقد�ن ثقة �الأ�سو�ق. ويتعني �مل�سارعة 

مبعاجلة �أو�ساع �لبنوك �ل�سعيفة:

�إثبات خ�سائرها  �أحرزت �لبنوك �الأمريكية تقدما كبري�  	•
حيوية  خماطر  هناك  �أن  غري  ر�أ�سمالها.  بناء  و�إعادة 

ال تز�ل حميطة بالقرو�ص �لعقارية، ال �سيما �لقرو�ص 

وهي  �حلجم،  ومتو�سطة  �ل�سغرية  �لبنوك  من  �ملقدمة 

�جلهات �الأ�سا�سية �ملقدمة لالئتمان لقطاع �مل�رشوعات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة. وت�سهم هذه �مل�رشوعات بجانب 

كبري من جمموع �لوظائف يف �القت�ساد. و�إ�سافة �إىل 

لالإ�سد�ر�ت  �لتوريق  �أ�سو�ق  �سعف  ��ستمر�ر  فاإن  ذلك، 

على  �لبنوك  قدرة  من  يحد  �خلا�سة  �لعالمة  ذ�ت 

�لتخل�ص من �ملخاطر يف ميز�نياتها �لعمومية. ورغم 

متويل  بنظام  �ملعنية  لالإ�سالحات  �لبالغة  �الأهمية 

�الإ�سكاين فاإنها مل تكتمل بعد.

�الأوروبية حتديات ناجمة عن ه�سا�سة  �لبنوك  وتو�جه  	•
�لديون  ملخاطر  و�النك�ساف  وربحيته،  �لتمويل 

�تخاذ  حاليا  ويجري  �لعقاري.  و�الإقر��ص  �ل�سيادية، 

�سبيل  على  )منها  �لبلد�ن  بع�ص  يف  حا�سمة  �إجر�ء�ت 

ال  ولكن  �ملتحدة(،  و�ململكة  و�إ�سبانيا  �آيرلند�  �ملثال 

�مليز�نيات  لو�سع  عمله  يتعني  مما  �لكثري  هناك  يز�ل 

�لعمومية للبنوك على م�سار قابل لال�ستمر�ر. ويف بلد�ن 

�الأمد  طويلة  �مل�سكالت  تز�ل  ال  �أملانيا(،  )مثل  �أخرى 

�تخاذ جمموعة  �لنظر يف  وينبغي  بانتظار معاجلتها. 

من �لتد�بري، مبا يف ذلك ��سرت�ط قيام �لبنوك �ل�سعيفة 

�ال�ستقر�ر  وتاأمني  �إ�سافية،  �أمو�ل  روؤو�ص  بتعبئة 

الأو�ساع �لتمويل، وتنقية ميز�نياتها �لعمومية ب�سورة 

فيها منوذج  ي�ستع�سى  �لتي  �حلاالت  �أكرث حزما. ويف 

عمل تتوفر فيه مقومات �لبقاء ف�سوف يتعني �أن تتوفر 

للهيئات �لتنظيمية �لقدرة على �إعادة هيكلة �لبنوك �أو 

ت�سوية �أو�ساعها ب�رشعة. 

ويف نف�ص �لوقت، فاإن �لقطاع �لعام �سيو��سل م�ساركته 

�ملكثفة يف عمليات �لو�ساطة �ملالية. ففي �لواليات �ملتحدة 

على �سبيل �ملثال، ال يز�ل ن�ساط �الإقر��ص �لعقاري مدفوعا 

�لتي  �ملوؤ�س�سات  �ل�سادرة عن  لاللتز�مات  ب�رش�ء �حلكومة 

�لبنوك  من  عدد  يز�ل  ال  �أوروبا،  ويف  �حلكومة.  ترعاها 

معتمد� على �لت�سهيالت �لتمويلية �ملقدمة من �لبنك �ملركزي 

�لدعم �حلكومي. وعالوة على  �أ�سكال  �أو خمتلف  �الأوروبي 

ذلك، وكما ورد تاأكيده يف عدد �أكتوبر 2010 من “تقرير 

�حلكومية  �لرب�مج  تز�ل  ال  �لعاملي”،  �ملايل  �ال�ستقر�ر 

الإعادة ر�سملة �لبنوك و�سمان ديونها ت�ستخدم بكثافة يف 

هذه  على  �لطلب  تر�جع  مع  حتى  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت 

�لرب�مج  بهذه  �لعمل  توقف  �الأمر، رغم  و�قع  �لرب�مج. ويف 

�قت�ساد�ت  ��سطرت  فقد  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  يف بع�ص 

�أوروبية كثرية لتمديد �لعمل بها. ونظر� لقيام “جد�ر”	من 

على  يتعني  فقد  �سد�دها،  ي�ستحق  �لتي  �مل�رشفية  �لديون 

�ل�سمانات  تقدمي  مو��سلة  �ملركزية  و�لبنوك  �حلكومات 

من  �لتاأكد  )�أو  �ال�ستثنائية  �ل�سيولة  وت�سهيالت  �لتمويلية 

�أخرى  �ل�سيولة عرب و�سائل  تو�فر �الإمكانات لديها لتاأمني 

عند �للزوم( �إىل �أن تت�سح قدرة �لبنوك على �لتمويل �لذ�تي 

بدون �حلاجة للم�ساعدة. 

تو�جه  �ملوروثة،  �مل�سكالت  معاجلة  جانب  و�إىل 

�ل�سلطات حتديات و�سع �أطر �حرت�زية الإر�ساء نظام مايل 

�أكرث �أمانا وقوة. فقد ركزت �الإ�سالحات �لتنظيمية �أ�سا�سا 

على حت�سني �آفاق �ملوؤ�س�سات و�لقطاعات �ملنفردة وينبغي 

�لعاملية.  من  �أكرب  بدرجة  يت�سم  منظور�  تنتهج  �أن  �الآن 

تعزيز  جمرد  على  �لرتكيز  ين�سب  �أن  ينبغي  ال  وبالتايل 

قو�عد �لتنظيم �الحرت�زي �جلزئي، و�إمنا ينبغي و�سع منهج 

�حرت�زي كلي بغية �حلد من �ملخاطر �لنظامية �لنا�سئة عن 

�ملوؤ�س�سات “�الأكرب من �أن تف�سل”، �لتي �أ�سبح من �ملعرتف 

به حاليا ��ستمالها على �ملوؤ�س�سات غري �مل�رشفية. 

�لتي  باالقرت�حات  ترحيب  هناك  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

و�لتي  �مل�رشفية،  للرقابة  بازل  جلنة  موؤخر�  طرحتها 

متثل حت�سنا كبري� يف ر�أ�ص �ملال من حيث �جلودة و�لكم، 

�القرت�حات  هذه  وتق�سي  �الأزمة.  قبل  بالو�سع  مقارنة 

باأن متثل �الأ�سهم �لعادية على وجه �خل�سو�ص ن�سبة �أعلى 

�خل�سائر.  ��ستيعاب  على  �لقدرة  يعزز  �ملال، مما  ر�أ�ص  يف 

كذلك �سوف يقت�رش حجم �الأ�سول غري �مللمو�سة و�الأ�سول 

هذه  لتطبيق  ترتيبات  عت  ُو�سِ وقد   .
14

%15 على  �ملوؤهلة 

�القرت�حات بالتدريج حتى تتاح للبنوك فر�سة �لتحول �إىل 

هذه �ملعايري �الأعلى باالعتماد يف �الأ�سا�ص على �الأرباح 

�لعاملي،  �ملايل  �لنظام  ��ستقر�ر  زيادة  ومع  �ملحتجزة. 

�أعمق، ينبغي �لنظر  و�كت�ساب �لتعايف �القت�سادي جذور� 

وتق�سري  بالكامل  �مللمو�سة  غري  �الأ�سول  ��ستبعاد  يف 

�مل�رشيف  �لقطاع  �سالبة  تزد�د  حتى  �النتقالية،  �لفرتة 

يف مو�جهة ما قد يطر�أ من �سدمات م�ستقبلية. ويف ظل 

�لعقارية  �لرهون  �إد�رة  وحقوق  �ملوؤجلة  �ل�رشيبية  �الأ�سول  ت�سمل   
14

وغريها  �لعادية  �الأ�سهم  يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  ��ستثمار�ت  من  كبري  وقدر 

من �الأ�سول غري �مللمو�سة.
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تكن  مل  �الأق�رش  �لتدرج  فرت�ت  فاإن  �الأ�سا�سي،  �ل�سيناريو 

لتفر�ص �سغوط بال د�ع على �لنظام �مل�رشيف و�القت�ساد. 

لديها هو�م�ص  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �أنه طاملا ظلت  و�لو�قع 

ملو�طن  تعر�سها  �حتماالت  ز�دت  منخف�سة  �حتياطية 

�خلطر �لنا�سئة وز�دت �الأعباء �مللقاة على كاهل �لهيئات 

�لرقابية.

�إلغاء قدرة بع�ص  �لرئي�سية يف  �لتحديات  �أحد  ويتمثل 

�خلا�ص  �أو  �لعام  �لقطاع  يف  �لكربى  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 

�أو �سمنا( يف متويل  على ��ستخد�م �لرفع �ملايل )�رش�حة 

�الأمر  هذ�  وي�رشي  �ملدعومة.  �ل�رش�ئب  د�فعي  قرو�ص 

�ملوؤ�س�سات  مثل  �ملوؤ�س�سات،  من  كبرية  جمموعة  على 

�لعام  �لقطاع  بنوك  من  وكثري  �حلكومة،  ترعاها  �لتي 

“�الأكرب  �لكيانات  من  و�لعديد  �أخرى،  وبلد�ن  �أملانيا  يف 

�ملخاطر  حدة  تخفيف  كذلك  وينبغي  تف�سل”.  �أن  من 

�أ�ساليب قوية  �ملفرطة يف �لنظام �ملايل عن طريق تاأمني 

�مل�رشفية  غري  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملخاطر  و�إد�رة  للر�سملة 

لتمويل  �ل�رشيبية  �خل�سوم  �إلغاء  طريق  وعن  �لكربى 

�لتحديات  وترت�وح  �ل�رشكات.  ديون  �أو  �ل�سخ�سية  �لديون 

�إ�سالحات  �إجر�ء  من  �ل�سيا�سات  م�ستوى  على  �الأخرى 

�لبور�سة،  خارج  �ملتد�ولة  �مل�ستقات  ملخاطر  �النك�ساف 

�أكرث فعالية لت�سوية �الأو�ساع عرب �حلدود،  �أطر  �إن�ساء  �إىل 

�إىل حت�سني  باملكافاآت  �ملتعلقة  �ملمار�سات  ومن حت�سني 

�ملعايري �ملحا�سبية.

ملجموعة  �ملحتملة  �الآثار  حتديد  �ل�سعب  ومن 

�أن  حيث  و�لنمو،  �الئتمان  على  �لكاملة  �الإ�سالحات 

�لتدرج  ومدى  ت�سميمها  على  يتوقف  منها  كبري�  جانبا 

�لن�ساط  من  �ستنتق�ص  �الأرجح  على  وهي  	– تنفيذها  يف 

�لقريب ولكنها �ستعود بالنفع يف  �القت�سادي على �ملدى 

�الأجل �لبعيد. وت�سري �لتقدير�ت على �أ�سا�ص �لنماذج و�لتي 

ت�سديد  �أن  �إىل  �مل�رشفية  للرقابة  بازل  جلنة  و�سعتها 

�لن�ساط  على  توؤثر  �سوف  �لتنظيمية  �ملال  ر�أ�ص  معايري 

�القت�سادي �لكلي، �أ�سا�سا من خالل �إحد�ث زيادة يف تكلفة 

�ملعايري  تخف�ص  �أن  �ملتوقع  ومن   
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�مل�رشيف. �الئتمان 

�لتنظيمية �جلديدة �لتقلبات �القت�سادية �لكلية من خالل 

و�حلد  �الأزمات  �أثناء  �مل�رشفية  �ل�سعف  مو�طن  تخفي�ص 

من �لتو�سع �الئتماين �أثناء فرت�ت �النتعا�ص. غري �أن فعالية 

هذه �لتد�بري �ملتمحورة حول �لبنوك �سوف تعتمد �عتماد� 

�لتحول يف تركيز  حا�سما على �سالبة تنفيذها و�إمكانية 

بو�قع  زيادة  فاإن  �لثبات،  �أنه يف حالة  �إىل  �ملتاحة  �لتقدير�ت  ت�سري 
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نقطتني مئويتني يف ر�أ�ص �ملال �مل�رشيف �الإلز�مي �سوف تخف�ص م�ستوى 

�ملخاطر  �أن  غري  مئوية.  نقطة   0،3 �إىل   0،2 بنحو  د�ئمة  ب�سفة  �لناجت 

�لنموذجية �ملحيطة بالتقدير�ت متيل نحو �إحد�ث تاأثري �أكرب ي�سل �إىل 0،7 

�أي حال، �سوف  �لناجت يف بع�ص �حلاالت �ملحددة. وعلى  نقطة مئوية من 

�ملال  ر�أ�ص  كفاية  مقرتحات  �سوء  يف  �ملعايرة  يف  �لنظر  �إعادة  يتعني 

 MACو BCBS (2010( و�ل�سيولة. ولالطالع على مناق�سات مو�سعة ر�جع

.and BCBS (2010(

�أو  �مل�رشفية  غري  �ملالية  �لو�ساطة  جهات  على  �الأن�سطة 
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�الأ�سو�ق �لتي تخ�سع مل�ستوى �أقل من �لتنظيم �ملايل.

فقد  �ل�ساعدة.  �القت�ساد�ت  يف  �ملتطلبات  وتختلف 

تفادى �لعديد من هذه �القت�ساد�ت حدوث جتاوز�ت مالية 

قبل وقوع �الأزمة باعتماد �سيا�سات وممار�سات �حرت�زية 

�ملالية،  �ملر�كز  كربى  يف  �ملتبعة  تلك  من  �رش�مة  �أكرث 

تو�جهه  �لذي  �لتحدي  ويتمثل  �سالمته.  ثبتت  منهج  وهو 

بهدف  �ملالية،  �لو�ساطة  تعميق  زيادة  يف  �لبلد�ن  هذه 

�ل�سغرية  و�مل�رشوعات  لالأ�رش  �ل�سليم  �الإقر��ص  ت�سجيع 

�حلاالت  بع�ص  يف  �الأمر  يقت�سي  و�سوف  و�ملتو�سطة. 

ذلك  يف  مبا  �لقانونية،  �الأطر  يف  �الإ�سالح  نطاق  نو�سيع 

تظل  �أن  يتعني  �سوف  �لوقت،  نف�ص  ويف  �الإفال�ص.  قو�نني 

�ل�سيا�سات و�ملمار�سات �الحرت�زية لها �أولوية على تطوير 

�لنظم �ملالية �لوطنية.

ال تزال احلاجة قائمة خلطط “�صديقة للنمو” تهدف اإىل 

 �صبط اأو�صاع املالية العامة على املدى  املتو�صط 

ينبغي �لبدء جديا يف �سبط �أو�ساع �ملالية �لعامة يف 

�أهم �الأولويات يف �لوقت �لر�هن وجود  عام 2011. ومن 

�لتز�مات  �سارمة بتطبيق ��سرت�تيجيات طموحة وموثوقة 

�ملتو�سط،  �ملدى  على  �لعامة  �ملالية  لتخفي�ص  عجز 

و�الأف�سل من خالل ت�رشيعات �إ�سالح �ل�رش�ئب و�لنفقات 

دعم  �إىل  وتوؤدي  �مل�ستقبل  يف  �لتنفيذ  حيز  تدخل  �لتي 

�ملتو�سط.  �ملدى  على  �لعمالة  عر�ص  وحت�سني  �ال�ستثمار 

�إحلاحا يف  �أكرث  �ملهمة  لتنفيذ هذه  �حلاجة  �أ�سبحت  وقد 

الحتمال  نظر�  �أ�سهر،  �ستة  منذ  كانت  عما  �حلايل  �لوقت 

�حلاجة �إىل زيادة تي�سري �سيا�سة �ملالية �لعامة يف �الأجل 

كان  مما  بكثري  �أكرث  �لعاملي  �لن�ساط  تباطاأ  �إذ�  �لق�سري 

متوقعا.غري �أنه �إذ� مل تتو�فر �خلطط �ملوثوقة خلف�ص �لعجز 

يف �الأجل �ملتو�سط، فاإن مثل هذ� �لدعم ميكن �أن يت�سبب يف 

جتدد �ال�سطر�بات يف �أ�سو�ق �لديون �ل�سيادية �الأمر �لذي 

قد ي�سعف من فعالية �أي تد�بري د�عمة. 

وينبغي �أن تركز هذه �خلطط على تد�بري  �ل�سيا�سة �لتي 

حتقق �إ�سالح بر�مج �الإنفاق �لرئي�سية و�ملتنامية ب�رشعة، 

مثل �لنظم �لقائمة مل�ستحقات  �لتقاعد و�لرعاية �ل�سحية 

�حلكومية، وتخفي�ص �الإنفاق  على غري �مل�ستحقات ب�سفة 

 وهناك جمال و��سع �أي�سا �أمام حت�سني �لهياكل 
17

د�ئمة.

�ل�رشيبي  �لعبء  بتحويل  �ملثال  �سبيل  على  �ل�رشيبية، 

من �الإير�د�ت �إىل �النفاق �ال�ستهالكي �أو �ملمتلكات. ومن 

�ل�رشيبية جيدة  �الإ�سالحات  �أو  �الإنفاق  �إ�سالحات  �ساأن 

ر�جع �أي�سا �لف�سل �لثالث من عدد �إبريل 2009 من »تقرير �ال�ستقر�ر 
 16

ودر��سة  »)Claessens and others (2010«؛  ودر��سة  �لعاملي«؛  �ملايل 

.»Viñals and Fiechter (2010(«

على  �الإنفاق  يف  �مل�ستقبلية  للزياد�ت  �ل�سافية  �حلالية  �لقيمة  تبلغ   
17

�لعام  �لدين  يف  �لزيادة  �أ�سعاف  عدة  �لتقاعد  ومعا�سات  �ل�سحية  �لرعاية 

�لناجم عن �الأزمة.
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�لت�سميم �أن ت�ساهم يف �إعادة بناء �لثقة عن طريق خف�ص 

يف  �لعر�ص  �إمكانات  ودعم  �مل�ستقبل  يف  �ملايل   �لعبء 

تن�ص  قو�نني  �خلطط  هذه  تت�سمن  �أن  وميكن   �القت�ساد. 

�أهد�ف  و��ستحد�ث  �لعامة  �ملالية  موؤ�س�سات  تقوية  على 

حت�سن  �لتي  �لتد�بري  �ساأن  ومن  �ل�سنو�ت.  متعددة   ملزمة 

�مل�ستقبل  يف  �لدخول  يف  �أ�رشع  منو  حتقيق  �حتماالت 

�ملعاك�سة  �الآثار  تخفيف  �إىل  �أي�سا  توؤدي  �أن  �ملنظور 

ق�سرية  �الأجل �لتي كثري� ما �سببها �سبط  �أو�ساع �ملالية 

ت�سعى  �أن  ينبغي  نف�سه،  �لوقت  ويف  �ل�سابق.  يف  �لعامة 

لديونها،  �ملتو�سط  �ال�ستحقاق  �أجل  متديد  �إىل  �حلكومات 

خمف�سة على نحو ��ستباقي خماطر �إعادة �لتمويل.

وعلى �ملدى �لق�سري، ينبغي �أن يعتمد ت�سحيح �أو�ساع 

 �ملالية �لعامة من حيث مد�ه ونوعيته على ظروف كل  بلد، 

ال �سيما وترية تعافيه من �الأزمة وخماطر فقد�ن  م�سد�قية 

�ملالية �لعامة. 

�أخذنا يف �العتبار �لغياب �مللحوظ خلطط قوية  �إذ� ما  	•
�الأجل  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  ل�سبط  وموثوقة 

�لديون  �أ�سو�ق  يف  �الأخرية  و�ال�سطر�بات  �ملتو�سط 

�ل�سيادية، جند �أن �خلطط �ملو�سوعة لعام 2011 حتقق 

تثبيت  نحو  �لتقدم  حتقيق  بني  عموما  مالئما  تو�زنا 

�لبياين  )�ل�سكل  �لتعايف  دعم  ومو��سلة  �لعام  �لدين 

�خلا�سعة  �القت�ساد�ت  بالفعل  ��سطرت  وقد   .)18-1

فال  �لتق�سف؛  �إىل  �ل�سيادي  بالتمويل  ل�سغوط  تتعلق 

يز�ل من �ل�رشوري يف هذه  �القت�ساد�ت �إ�سد�ر �إ�سار�ت 

قوية لتو�فر �اللتز�م لديها. 

وينبغي �أن يكون لت�سديد �أو�ساع �ملالية �لعامة �أولوية  	•
 �أقل من ت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية وتعديل �أ�سعار �ل�رشف 

�ملفرطة  �خلارجية  �لفو�ئ�ص  ذ�ت  يف  �القت�ساد�ت 

و�لدين  �لعام �ملنخف�ص ن�سبيا. و�سوف ي�سهم هذ� �الأمر 

يف دعم �لطلب �ملحلي يف �لوقت �لذي ي�سيب �ل�سعف 

�إعادة �لتو�زن �لالزمة  �لطلب �خلارجي.  ، بغية تي�سري 

�الأخرى،  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  ويف  �ملحلي.    للطلب 

ميكن �لبدء على �لفور يف ت�سديد �سيا�سة �ملالية �لعامة، 

�أن  وينبغي  بالفعل.  جار  �ملحلي  �لطلب  �نتعا�ص  الأن 

يكون ل�سبط �أو�ساع �ملالية �لعامة �أولوية ق�سوى يف 

مرتفعة  عام  ديون  لديها  �لتي  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

�لر�أ�سمالية  ن�سبيا وت�سعى جاهدة ال�ستيعاب �لتدفقات 

�لد�خلة ��ستيعابا منتجا. 

و�إذ� ظهر ما يهدد بتباطوؤ كبري يف �لن�ساط �القت�سادي  	•
�لتي  �لبلد�ن  على  يتعني  �ملتوقع،  �مل�ستوى  يتجاوز 

يتو�فر لها �حليز �ملايل �لكايف �ل�سماح الأدو�ت �ل�سبط 

�لبلد�ن  بع�ص  ويف  طاقتها؛  بكامل  تعمل  �أن  �لتلقائي 

ذ�ت �أدو�ت �ل�سبط �ملحدودة ميكن �ال�ستمر�ر يف تقدمي 

�لدعم �ملوؤقت من خالل متديد �لعمل باإعانات �لبطالة 

تد�بري �سبط  بع�ص  تاأجيل  يجوز  كما  �الأجور،  دعم  �أو 

�أو�ساع �ملالية �لعامة �ملقررة لعام 2011.
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�أن  يتعني  �سوف  �أبعد،  م�ستقبلية  فرتة  �إىل  وبالنظر 

تد�بري  بت�رشيع  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �حلكومات  تبد�أ 

لتحقيق  �مل�ستقبل  يف  تنفيذها  �ملقرر  �الأو�ساع  �سبط 

حكومات  معظم  وتهدف  �الأجل.  متو�سطة  �ملالية  �أهد�فها 

�إىل  �لدين  ن�سب  خف�ص  �أو  تثبيت  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت 

�أثنائه  �أو   2015 عام  حلول  قبل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 
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–	حيث �أن �أهد�ف ما بعد عام 2015 مل يعلن عنها بعد.
وت�سري توقعات تقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي �إىل �أن �لعديد 

من �لبلد�ن �سيحقق هذ� �لهدف، و�إن كان بعد عام �أو عامني 

غالبا من �ملوعد �ملقرر. و�سوف يتعني على حكومات هذه 

�لبلد�ن �عتماد تد�بري �إ�سافية عاجال لتخفي�ص �حتماالت 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  كربى  بني  ومن  �لتجاوز�ت.  وقوع 

�لتي تعاين من �لديون �لعالية �أو �الآخذة يف �الرتفاع ب�رشعة، 

لن تنجح �إ�سبانيا و�لواليات �ملتحدة يف تثبيت م�ستويات 

لهذ�  �لرئي�سي  �لهدف  ويكمن   .2015 عام  بحلول  �لدين 

�لتجاوز �ملتوقع يف �الرتفاع �مللحوظ لتوقعات �ل�سلطات 

بالتوقعات  مقارنة  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  لنمو 

 و�سوف يتعني 
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�لو�ردة يف تقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي.

على هذه �حلكومات كذلك �لتعجيل بتحديد بع�ص �لتد�بري 

�لت�سحيحية �لكبرية لتثبيت �ملديونية بحلول عام 2015. 

�إجمايل  �إىل  �لعام  �لدين  ن�سبة  تخفي�ص  �ليابان  وتعتزم 

�أن  وينبغي  �ملالية 2021؛  �ل�سنة  بدء� من  �ملحلي  �لناجت 

تقوم �ل�سلطات بتحديد �أهم �لتد�بري على جانبي �الإير�د�ت 

و�لنفقات و�لتي ت�ستمل عليها ��سرت�تيجيتها حتى يت�سنى 

لها تعزيز م�سد�قيتها.

وكما �أ�سلفنا، فاإن ت�سحيح �أو�ساع �ملالية �لعامة �لذي 

يجري �سياغته حالية يرجح �أن ينتق�ص من حجم �لطلب. 

�إىل  ت�سري  لعام 2011 وما بعده ال  �لعامة  �ملالية  فخطط 

�لدين  مر�كز  ح�سب  �لبلد�ن  خمتلف  بني  رئي�سية  متييز�ت 

�خلارجي و�لعام فيها )ر�جع �ل�سكل �لبياين 1-12(. ويفيد 

�سيجعل  �ملتز�من  �لت�سحيح  هذ�  مثل  باأن  �لثالث  �لف�سل 

ورد  وفقا ملا  �أنه  م�سقة. غري  �أكرث  �الأو�ساع  عملية �سبط 

يف �لف�سل �لثالث، فاإنه من ح�سن �حلظ �أن ثلثي �لت�سحيح 

�لنفقات )ال �سيما  �ملقرر تقريبا يجري حاليا على جانب 

�لتي  املايل«  »الرا�سد  ن�رشة  من   2010 نوفمرب  عدد  يت�سمن   
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و�أهد�ف  لتحديات  تف�سيليا  تقييما  �لدويل  �لنقد  ت�سدر عن �سندوق 

بلد�ن  يف  يفرت�ص  �ملثايل،  �لو�سع  ويف  �لعامة.  �ملالية  �سيا�سات 

�إىل  بها  و�لعودة  �لدين  ن�سب  تخفي�ص  حماولة  �لعالية  �ملديونية 

م�ستوياتها �لو�سيطة قبل �الأزمة و�لتي تبلغ 60% من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي: ولتحقيق هذ� �لهدف بحلول عام 2030 �سوف يتطلب �إجر�ء 

حت�سينات يف �الأر�سدة �لهيكلية للميز�نيات �الأولية يف �القت�ساد�ت 

�ملتقدمة مبا يزيد على 8 نقاط مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي عن 

�ل�ساعدة،  لالقت�ساد�ت  وبالن�سبة   .2010 لعام  �مل�سجل  �مل�ستوى 

للمديونية  �أقل  هدف  بافرت��ص  ولكن  مماثلة  منهجية  وبا�ستخد�م 

خطر�  �سي�سكل  جتاوزه  �أن  �ملفرت�ص  من  حدي  م�ستوى  وهو   ،%40(

�ل�ساعدة( فاإن متو�سطات  �لعامة يف �القت�ساد�ت  �أكرب على �ملالية 

�لت�سحيح تكون �أقل من 3 نقاط مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

تفيد  �لتي  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق  تقرير  تقدير�ت  يف  ذلك  وينعك�ص   
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�ل�سائدة  �لعامة  �ملمكن مقارنة باالجتاهات  للناجت  بحدوث تخفي�ص كبري 

قبل �الأزمة يف ظل ��ستمر�ر تردد �سدى �ل�سدمات �لكبرية يف �لقطاع �ملايل 

و�ملرتبطة بالعقار�ت لبع�ص �لوقت.

تخفي�ص �لنفقات على �الأجور ومعا�سات �لتقاعد و�الإد�رة 

من  �أقل  مبقد�ر  �لناجت  �إ�سعاف  عليه  يرتتب  مما  �لعامة(، 

�لزياد�ت يف �الإير�د�ت. كذلك، فاإن �ل�رش�ئب غري �ملبا�رشة 

�الإير�د�ت،  تد�بري تعبئة  �أ�سا�سا يف  ت�سهم  ولي�ص �ملبا�رشة 

�لعمالة  عر�ص  يف  �لت�سوهات  من  حتد  �أن  يفرت�ص  �لتي 

و�ال�ستثمار وتعجل من حتقيق مكا�سب �لناجت على �ملدى 

�لطويل.

تخفي�ص  على  �جلهود  تركيز  من  �ال�ستفادة  وميكن 

�لنفقات و�إلغاء �لكثري من �الإعفاء�ت �ل�رشيبية و�لدعم، ال 

�لتمويل باالأ�سهم،  �لتمويل بالدين على  �لتي تف�سل  �سيما 
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ويف بع�ص �القت�ساد�ت زيادة �ل�رش�ئب على �ملمتلكات.

وعالوة على ذلك، هناك �ملزيد مما ميكن �لقيام به لتاأمني 

�لطويل، مما  �الأجل  �لعامة يف  �ملالية  �أو�ساع  ��ستمر�رية 

دون  �لعامة  �ملو�رد  يف  �لثقة  بناء  يف  ي�ساهم  �أن  ميكن 

�لر�هن.  �لوقت  �لطلب يف  بال�رشورة من حجم  �النتقا�ص 

ومن �أمثلة هذه �لتد�بري ربط �سن �لتقاعد �لقانوين مبتو�سط 

�لعمر �ملتوقع ورفع كفاءة �الإنفاق على �لرعاية �ل�سحية. 

ولي�ص هناك �سوى عدد قليل حتى �الآن من �حلكومات �لتي 

�تخذت موؤخر� خطو�ت يف هذ� �الجتاه. و�سوف يتعني على 

�حلماية  توفر  �أن  �لعجز  خف�ص  ب�سدد  وهي  �حلكومات 
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لفئات �ملجتمع �ل�سعيفة.

على  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  �سبط  يف  �لرتكيز  ينبغي 

تخفيف �أي �سغوط ال د�ع لها لرفع �أ�سعار �لفائدة �الأطول 

�أق�سى  بلوغ  من  �لعاملي  �القت�ساد  �قرت�ب  مع  �أجال 

م�ستويات �لناجت �ملمكن. وت�سري �الأدلة �لتجريبية �لقائمة 

�إىل �أن �نخفا�ص ن�سبة �لدين، مبا يعادل 10 نقاط مئوية 

�لفائدة  �أ�سعار  يخف�ص  رمبا  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  من 

�لتو�زنية 30 نقطة مئوية على �الأقل على �ملدى �لطويل، 

هذ�  بلوغ  �حتمال  �إىل  �لتقدير�ت  بع�ص  تذهب  بينما 

لتقدير�ت خرب�ء  �النخفا�ص 100 نقطة مئوية. وبالن�سبة 

�لتقرير فهي  �لثالث من هذ�  �لف�سل  �لو�ردة يف  �ل�سندوق 

قدر  وجود  ظل  ويف  �لنطاق.  لهذ�  �الأدنى  �حلد  من  قريبة 

كبري من �لطاقة �لز�ئدة، فاإن �أ�سعار �لفائدة �حلقيقية لي�ست 

يف �لوقت �حلايل هي �لقيد �ملهم على �ال�ستثمار �خلا�ص. 

حدوث  دالئل  �أن  رغم  �لتغيري،  عليه  يطر�أ  قد  ذلك  �أن  غري 

زياد�ت كبرية يف �الأ�سعار مدفوعة بالدين �لعام وتتجاوز 

 ال ت�سري �لتوقعات �إىل �نخفا�ص ن�سب �الإنفاق يف عدد من �القت�ساد�ت 
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�مل�ستويات  من  كثري�  �أقل  م�ستويات  �إىل  �لعالية  �ملديونية  ذ�ت  �ملتقدمة 

خلف�ص  يت�سع  يز�ل  ال  �ملجال  �أن  يبدو  وبالتايل  �الأزمة،  قبل  �ل�سائدة 

فيها حت�سني  �لنظر  ينبغي  �لتي  �الإير�د�ت  تعبئة  تد�بري  ومن بني  �لنفقات. 

�أد�ء �رشيبة �لقيمة �مل�سافة )VAT( - على �سبيل �ملثال، باإلغاء �الإعفاء�ت 

و�الأ�سعار �ل�رشيبية �ملخف�سة؛ ويف بع�ص �لبلد�ن، رفع �ل�رشيبة على �لتبغ 

جمموعة  يف  �ملتقدمة  �لبلد�ن  يف  به  �ملعمول  �ملتو�سط  �إىل  و�لكحوليات 

�مل�ستوى  �إىل  �الأوروبية  �لبلد�ن  يف  �ملمتلكات  �رشيبة  وزيادة  �لع�رشين؛ 

�ملعمول به يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة �الأخرى. وبالن�سبة للواليات �ملتحدة 

و�ليابان، فاإن ��ستحد�ث �رشيبة �لقيمة �مل�سافة وزيادة معدلها، بالرتتيب، 

ميكن �أن ي�سبح م�سدر� مهما لتعبئة �إير�د�ت �إ�سافية.

 لالطالع على تفا�سيل حول �لتد�بري �ملعنية بدعم �لعاطلني، مبا يف 
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ذلك �إعادة دجمهم يف �أ�سو�ق �لعمل، ر�جع �لف�سل �لثالث من عدد  �إبريل 

2010 من تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي. 
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من  تكون  ما  �أبعد  هي  �الأزمة  قبل  �ل�سائدة  �ملتو�سطات 
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�لظهور يف ظل �العتبار�ت �لتالية:

وجود  عدم  ومع  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  من  �لعديد  يف  	•
مبادر�ت رئي�سية على م�ستوى �ل�سيا�سات لزيادة �لناجت 

�أن تكون معدالت �دخار �الأ�رش مرتفعة  �ملمكن، يرجح 

عن م�ستو�ها قبل �الأزمة و�أن تكون معدالت �ال�ستثمار 

منخف�سة، مت�سيا مع �لناجت �ملمكن.

�إىل  ويف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة �لكربى، ت�سري �لتنبوؤ�ت  	•
��ستمر�ر �رتفاع فو�ئ�ص �ملدخر�ت )ر�جع �ل�سكل �لبياين 

1-17(. و�سوف تت�سع �لفجوة بني �الدخار و�ال�ستثمار 

لتتجاوز  موؤخر�،  �نكما�سها  بعد  �ل�ساعدة،  �آ�سيا  يف 

من  كح�سة  قي�ست  ما  �إذ�  �الأزمة،  قبل  ما  م�ستويات 

�إجمايل �لناجت �ملحلي لالقت�ساد�ت �ملتقدمة.

كانت  �لتي  �ملدخر�ت”	 “تخمة  �سمات  فاإن  وبالتايل، 

�أن  �أن ذلك ال ينبغي  �سائدة قبل �الأزمة �ستظل قائمة. غري 

�عتماد  تاأجيل  على  �ملتقدمة  لالقت�ساد�ت  حافز�  يكون 

�لتد�بري �ملعنية بتخفي�ص عجز �ملالية �لعامة على �ملدى 

و�ملايل  �لنقدي  “�لنموذج  يو�سحه  ملا  ووفقا  �ملتو�سط. 

خماطر  فاإن  �ل�سندوق،  �أعده  �لذي  �ملتكامل”	 �لعاملي 

�أو�ساع  �سبط  تاأجل  �إذ�  تزد�د  �سوف  �ل�سلبية  �لتطور�ت 

قيام  حلني  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لعامة  �ملالية 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة بتعزيز �لطلب �لد�خلي )ر�جع �الإطار 

.)4-1

ينبغي اأن يظل طابع ال�صيا�صة النقدية تو�صعيا يف 

العديد من االقت�صادات

�سبط  وتوقعات  �ملكبوحة  �لت�سخم  ل�سغوط  نظر� 

�لنقدية  �الأو�ساع  تظل  �أن  ينبغي  �لعامة،  �ملالية  �أو�ساع 

عالية �لتي�سري �إىل  �مل�ستقبل �ملنظور يف معظم �القت�ساد�ت 

خط  هي  �لنقدية  �ل�سيا�سة  تكون  �أن  وينبغي  �ملتقدمة. 

ما  �إذ�  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  من  كثري  يف  �لدفاع  �الأول 

ويف  �لنمو.  تهدد  �لتي  �ل�سلبية  �لتطور�ت  حتققت  خماطر 

�لوقت �حلايل، نظر� الأ�سعار �لفائدة �الأ�سا�سية �لقريبة من 

�القت�ساد�ت  يف  �ملركزية  �لبنوك  ت�سطر  �سوف  �ل�سفر، 

�ملتقدمة لالعتماد مرة �أخرى على �لتو�سع يف ميز�نياتها 

تي�سري  بهدف  مكوناتها  يف  �لتغري�ت  على  �أو  �لعمومية 

�لتد�بري  مب�سار  �لتنبوؤ  �سعوبة  ورغم  �ملالية.  �الأو�ساع 

�لتي�سريية �لنوعية بقدر كبري من �لثقة، فاإنها على �الأرجح 

�أكرث فعالية من �لتد�بري �لتي�سريية �لكمية، نظر� ال�ستمر�ر 

�ملالية  �الأ�سو�ق  �لبنوك، وحاجة بع�ص  �ل�سعف يف  حالة 

�أخرى،  وبعبارة  عام.  بوجه  �لتقلبات  و�رتفاع  لالإ�سالح، 

فاإن عالو�ت �ملخاطر يف خمتلف �الأ�سو�ق هي على �الأرجح 

�لتي ينبغي �أن تكون م�سدر �ن�سغال �سناع �ل�سيا�سات �أكرث 

من م�ستويات �أ�سعار �لفائدة على �ل�سند�ت �حلكومية طويلة 

  �إن قيا�ص �أ�سعار �لفائدة �حلقيقية يثري عدد� من �مل�ساكل. وت�سري تقدير�ت 
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خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل �إىل �أن �أ�سعار �لفائدة �حلقيقية طويلة �الأجل كانت 

منخف�سة �إىل حد ما عن �ملتو�سط �لتاريخي يف �الأجل �لطويل –	�ملقدر عادة 

بنحو 2.5% - خالل �لعقد �ل�سابق لوقوع �الأزمة.

�الأجل. فالبنوك �ملركزية يف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة �أمامها 

مت�سع �أكرب لتخفي�ص �أ�سعار �لفائدة، عند �للزوم.  

تنظر  �أن  ينبغي  �أبعد،  م�ستقبلية  فرتة  �إىل  وبالنظر 

�ل�سيا�سة �لنقدية بعناية النعكا�سات �سبط �أو�ساع �ملالية 

�لعامة و�أهم �جتاهات �لقطاع �ملايل على �لت�سخم. فهناك 

من  �سيما  ال  �الإير�د�ت،  زيادة  يعتزم  �حلكومات  من  عدد 

من  �ل�سابقة  �لتجارب  وت�سري  �ملبا�رشة.  غري  �ل�رش�ئب 

يف  كانت  �ملركزية  �لبنوك  �أن  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت 

�ملعتاد �أكرث ت�سدد� يف تد�بري �الإير�د�ت عن تد�بري �لنفقات 

و�أمام  �لثالث(.  �لف�سل  )ر�جع  �لعجز  لتخفي�ص  �سعيها  يف 

و�الجتاه  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  يف  �لعمل  �أ�سو�ق  �سعف 

�أكرث دعما  �أ�سا�ص  �الأجور على  لتحديد  �الأجل  �لعام طويل 

للوظائف، ويف ظل �إجر�ء بع�ص �إ�سالحات �سوق �لعمل، ال 

�لر�هنة  �القت�سادية  �لبيئة  ت�سهد  �أن  يبدو  ما  على  يرجح 

�آثار ت�سخمية كبرية على �الأجور نتيجة �رتفاعات �رشيبة 

�ملركزية  �لبنوك  بو�سع  �سيكون  وبالتايل  �ملبيعات، 

�ال�ستجابة مبوقف تي�سريي �أكرب. ويف نف�ص �لوقت، يتوقع 

�أكرث  �ملالية  �لو�ساطة  وتكاليف  �ملخاطر  عالو�ت  بقاء 

�رتفاعا بعد �الأزمة. و�إذ� ما ت�ساوت جميع �لعو�مل �الأخرى، 

�ل�سيا�سة  تو�سع  زيادة  �سيقت�سيان  �الجتاهني  كال  فاإن 

�لنقدية.

بني  �لنقدية  �ل�سيا�سة  متطلبات  يف  �أكرب  تنوع  وهناك 

�الأو�ساع  ت�سديد  مت  فقد  و�لنامية.  �ل�ساعدة   �القت�ساد�ت 

 �لنقدية على �لنحو �ملالئم يف بع�ص �القت�ساد�ت �ل�ساعدة 

 �الأكرب �لتي تت�سم ب�رشعة �لنمو وتو�جه ت�ساعد� يف  �سغوط 

�الأ�سو�ق  بتعديل  تقوم  بينما  �الأ�سول،  �أ�سعار  �أو  �لت�سخم 

�إجر�ء�ت  �ل�سيا�سة  �أخرى. لكن  �لفائدة يف حتركات  �أ�سعار 

�لنقدية يجب �أن تظل متجاوبة يف �الجتاهني. وقد  يتطلب 

�إذ�  ما  �ل�سيا�سة  م�سار  يف  �رشيعا  حتوال  بالتحديد  �الأمر 

حتققت خماطر �لتطور�ت �ل�سلبية �لتي تهدد �لنمو  �لعاملي.   

�لبنوك  تكون  �أن  ويتعني   .)11-1 �لبياين  �ل�سكل  )ر�جع 

متيقظة  و�ملتقدمة  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  يف  �ملركزية 

�لغذ�ء  �أ�سعار  نتيجة  �الأجور  على  �ملبا�رشة  غري  لالآثار 

وتزد�د  �لطاقة.  الأ�سعار  �لر�فعة  �ملفاجاآت  �أو  �ملرتفعة 

�ملخاطر يف �القت�ساد�ت �لتي لها تاريخ من عدم ��ستقر�ر 

بكامل  �الإنتاج  من  �أكرث  تقرتب  �لتي  �أو  �لت�سخم  معدالت 

طاقتها. ومن نف�ص �ملنطلق، قد  يتطلب �الأمر حتوال �رشيعا 

يف م�سار �ل�سيا�سة �إذ�  ما حتققت خماطر �لتطور�ت �ل�سلبية 

�لتي تهدد �لنمو  �لعاملي. وبالنظر �إىل فرتة م�ستقبلية �أبعد، 

ت�سديد  يتطلب  �سوف  �ملخاطر  عالو�ت  �نخفا�ص  �أن  جند 

�الأخرى  �لنقدية، �رشيطة بقاء �ملتغري�ت  �ل�سيا�سة  مو�قف 

على حالها.

اإعادة  تدعم  اأن  ينبغي  ال�رضف  �صعر  �صيا�صات 

 توازن الطلب العاملي 

�خلارجية  �لفو�ئ�ص  ذ�ت  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  يف 

�رشف  �سعر  برفع  �لنقدي  �لت�سديد  دعم  ينبغي   �ملفرطة، 

هذ�  ويف  �لز�ئد.  �لطلب  �سغوط  تر�كمت  كلما  �لعملة 
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مناذج  على  �الإطار  هذ�  يف  �ل�سلبي  �ل�سيناريو  يقوم 

و�ملايل  �لنقدي  “�لنموذج  با�ستخد�م  �مل�سممة  �ملحاكاة 

�لنقد  �سندوق  �أعده  �لذي   )GIMF( �ملتكامل”	 �لعاملي 

 
1
�لدويل، وهو منوذج تو�زن عام ديناميكي متعدد �الأطر�ف.

ويبد�أ �ل�سيناريو يف عام 2011 ويت�سح من هذ� �ل�سيناريو 

�القت�ساد�ت  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  �سبط  تاأجيل  �أن 

للطلب  دفعة  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  �إعطاء  حلني  �ملتقدمة 

رد  هيئة  يف  �ل�سلبية  �ملخاطر  يزيد  �أن  �ساأنه  من  �لد�خلي 

فعل غري مو�ت من �الأ�سو�ق يرتتب عليه �رتفاع فروق �لعائد 

�ل�رشكات يف �القت�ساد�ت  �ل�سيادية و�سند�ت  �ل�سند�ت  على 

�القت�ساد�ت  هذه  دفع  �إىل  بدوره  ذلك  ويوؤدي  �ملتقدمة. 

الإجر�ء ت�سحيح كبري �سلبي �لتوجيه الأو�ساع �ملالية �لعامة 

بحيث يرتكز يف بد�ية �لفرتة وي�ستغرق عدة �سنو�ت ليكون 

�ملنخف�سة.  م�ستوياتها  �إىل  �لعائد  فروق  ويعيد  موثوقا 

وطو�ل �ل�سيناريو يفرت�ص ثبات �أ�سعار �لفائدة ملدة �سنتني 

يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة وملدة �سنة و�حدة يف �سو�ها من 

�رشف  �سعر  نظام  �ل�ساعدة  �آ�سيا  �تباع  مع  �القت�ساد�ت، 

�الأ�سا�سية  �ل�سيناريوهات  �لبياين  �ل�سكل  ويو�سح  مرن. 

)�أو  �لفاحت  �الأزرق  باللون  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق  لتقرير 

عندما تكون مظللة باللون �لرمادي فهي تو�سح �النحر�فات 

عن �ل�سيناريوهات �الأ�سا�سية الآفاق �القت�ساد �لعاملي(.

برتقالية  )�خلطوط  �ل�سيناريو  �الأول من  ويفرت�ص �جلزء 

�لعامة  �سيا�سات �ملالية  �ل�ساعدة ت�ستخدم  �آ�سيا  �أن  �للون( 

و�ل�سيا�سات �لهيكلية لتحفيز �لطلب �ملحلي. ويفرت�ص حدوث 

زيادة قدرها نقطتني مئويتني يف �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 

�ل�سيناريو �الأ�سا�سي يف �ال�ستثمار�ت �حلكومية و�لتحويالت 

�ملوجهة �إىل �الأفر�د ذوي �مليول �ملرتفعة لال�ستهالك، بحيث 

�ال�ستهالكية.  و�ل�رش�ئب  �لعجز  بزيادة  بالت�ساوي  ل  متورَّ

ويرتتب على �ل�سيا�سات �لهيكلية �ملحلية يف �ملنطقة زيادة 

مقارنة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف   %1 قو�مها  �إ�سافية 

بال�سيناريو �الأ�سا�سي بحلول عام 2014. وتوؤدي �ل�سيا�سات 

 %2 قدره  �لرت�كمي  �ملحلي  �لناجت  يف  تو�سع  �إىل  �ملجمعة 

بحلول عام 2015. وتن�ساأ عنها �أي�سا �آثار �نت�سارية موجبة 

على م�ستوى �لتجارة، ال �سيما بالن�سبة �إىل للبلد�ن �مل�سدرة 

�لقوية مثل �ليابان و�أملانيا. 

برفع  �الأمور  هذه  مو�زنة  ميكن  �ملعتادة،  �لظروف  ويف 

�أ�سعار �لفائدة �الأ�سا�سية يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة كرد فعل 

لل�سغوط �لت�سخمية �ملدفوعة بقوة �لطلب. ولكن نظر� الأن 

الآ�سيا  �خلارجية  �لفو�ئ�ص  تخف�ص  �سوف  �ل�سيا�سات  هذه 

االإطار 1-4: عدم ات�صاق اإعادة التوازن 

�ملوؤلف �لرئي�سي لهذ� �الإطار هو مايكل كومهوف.

�القت�ساد  �ملتكامل”	 �لعاملي  و�ملايل  �لنقدي  �لنموذج  	“ م  يق�سِّ
 1

كالتايل:  �لبياين،  �ل�سكل  يف  �ملو�سح  ح�سب  مناطق،  �ست  �إىل  �لعاملي 

�لواليات �ملتحدة، ومنطقة �ليورو عد� �أملانيا، و�أملانيا، و�ليابان، و�آ�سيا 

�ل�ساعدة، وباقي �لبلد�ن )�ل�سكل �لبياين ال يعر�ص “باقي �لبلد�ن”(.

�ل�ساعدة، كما �أنها تخف�ص �لطلب من �ملنطقة على �سند�ت 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  ت�سدرها  �لتي  �حلكومية  �لدين 

�لدين  �سند�ت  يف  كبري�  م�ستثمر�  �ل�ساعدة  �آ�سيا  تز�ل  )فال 

�الأمريكية(. وقد ترتفع فروق �لعائد على �ل�سند�ت �ل�سيادية 

بالن�سبة  �سيما  ال  �لزرقاء(،  )�خلطوط  �ل�رشكات  و�سند�ت 

��ستثمار�ت  يف  �ل�سدمة  هذه  نتيجة  �ملتحدة،  للواليات 

�مل�ستثمرين  بت�سور�ت  �قرتنت  ما  �إذ�  �سيما  ال  �حلافظة، 

ل�سبط  موثوقة  خططا  متلك  ال  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  باأن 

�أو�ساع �ملالية �لعامة يف �الأجل �ملتو�سط. ونفرت�ص حدوث 

على  �لعائد  فروق  يف  �أ�سا�ص  نقطة   225 قدرها  زيادة 

�إىل  تر�جعها  )مع  �ل�سدمة  وقوع  عند  �ل�سيادية  �ل�سند�ت 

مع  �سنو�ت(،  خم�ص  بعد  د�ئمة  ب�سورة  �أ�سا�ص  نقطة   175

حدوث زيادة �إ�سافية وموؤقتة قدرها 150 نقطة �أ�سا�ص يف 

قطاع �ل�رشكات. وتبلغ زيادة فروق �لعائد ن�سف هذ� �حلجم 

تقريبا بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ملتقدمة �الأخرى. �الأمر �لذي 

�لناجت يبلغ حو�يل 3% يف  �إىل حدوث �نخفا�ص يف  يوؤدي 

يبلغ  بينما  للغاية،  بطيء  تعاف  يعقبه  �ملتحدة،  �لواليات 

�نخفا�ص �لناجت 0،5% يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة �الأخرى.

�الإقر��ص  على  �لفائدة  �أ�سعار  فروق  زيادة  وتفر�ص 

قبل  كبري،  حد  �إىل  �نكما�سية  كبرية  ت�سحيحات  �إجر�ء 

باالقت�ساد�ت  �لعامة  �ملالية  �أو�ساع  يف  �ملقرر،  �ملوعد 

�إىل  �لت�سحيحات  ت�سل   .2012 عام  من  بدء�  �ملتقدمة 

�لواليات  �لناجت �ملحلي يف  �إجمايل  نقطتني مئويتني من 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لن�سبة  هذه  ون�سف  �ملتحدة 

�آثار  ل�سخامة  �سببان  �حلمر�ء(. وهناك  )�خلطوط  �الأخرى 

�إىل  �النت�سارية  �الآثار  فيها  مبا  �ل�سلبية،  �مل�ساعفات 

�ملالية  �أو�ساع  على  ت�سحيحات  جتري  ال  �لتي  �ملناطق 

على  �ختيارها  يفرت�ص  �لتخفي�سات  �أن  �أوال،  �لعامة. 

�لناجت،  على  �ملرجح  �أثرها  ولي�ص  تنفيذها  �رشعة  �أ�سا�ص 

من   %40 �لعمالة  دخل  على  �ل�رش�ئب  زيادة  ت�سكل  حيث 

�لتخفي�سات، و40% �أخرى من �لتخفي�سات يف �لتحويالت 

�ملوجهة لالأفر�د ذوي �مليول �ال�ستهالكية �لعالية، و%20 

�أن  ثانيا،  �حلكومية.  �ال�ستثمار�ت  يف  �لتخفي�سات  من 

تكت�سب  �أن  يفرت�ص  ال  �ملفاجئة  �ملفرو�سة  �لت�سحيحات 

�لنفع  فاإن  وبالتايل  فقط،   2014 عام  يف  �إال  موثوقية 

�سيكون  �ملخاطر  عالو�ت  على  �آثارها  من  �ملتحقق 

جميع  تكون  �سوف   2015 عام  وبحلول  متاما.  تدريجيا 

و�ال�ستثناء  �لكامل.  �لتعايف  لتحقيق  �ملناطق يف طريقها 

�سنو�ت  ت�ستغرق عدة  �لتي  �لواليات �ملتحدة  من ذلك هي 

للتعايف.  �إ�سافية 

ومبوجب هذ� �ل�سيناريو فاإن �خل�سارة �لق�سوى يف �لناجت 

ن�سبة �إىل �ل�سيناريو �الأ�سا�سي تبلغ 4% يف �لواليات �ملتحدة 

و1% يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة �الأخرى، بينما ال ت�سهد �آ�سيا 
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يف  �لناجت  خ�سائر  من  للغاية  �سئيال  قدر�  �سوى  �ل�ساعدة 

عامي 2011 و2012. ويطر�أ حت�سن ملمو�ص على �ختالل 

�حل�ساب �جلاري بني �لواليات �ملتحدة و�آ�سيا �ل�ساعدة.

وبطبيعة �حلال فاإن هذه �لنتائج لها ح�سا�سيتها بالن�سبة 

�لتو�سل  �ل�سدمات. وبالرغم من  الفرت��ساتنا ب�ساأن حجم 

للتد�بري  �ملرجحة  و�الآثار  �حلجم  ب�ساأن  معقول  �تفاق  �إىل 

على م�ستوى �ملالية �لعامة، فاإن �حلجم �ملرجح لل�سدمات 

�ملرتبطة بانت�سار �الأزمة يحيط به قدر كبري من �أوجه عدم 

�أن �الآثار �ل�سلبية على  �ليقني. ولكن �لو��سح على ما يبدو 

�لنمو نتيجة �لزيادة �ملعممة يف عالو�ت �ملخاطر يف جميع 

�القت�ساد�ت �ملتقدمة �ستكون �أكرب من �الآثار �الإيجابية على 

با�ستثناء  �ل�ساعدة،  �آ�سيا  من  �لطلب  �رتفاع  نتيجة  �لنمو 

�آ�سيا �ل�ساعدة يف حد ذ�تها ب�سبيعة �حلال. ويرجع �ل�سبب يف 

ذلك مل�ساهمة �القت�ساد�ت �ملتقدمة بح�سة كبرية يف �القت�ساد 

�لعاملي. و�سوف يكون �لفرق بني �الأثرين يف �لواليات �ملتحدة 

من  �ملحدود  �ل�سادر�ت  تدفقات  حلجم  نظر�  ذلك،  من  �أكرب 

�لواليات �ملتحدة �إىل �آ�سيا �ل�ساعدة.

م�ستوى  على  �ال�ستنتاج  فاإن  �لتحليل،  هذ�  �سوء  ويف 

�ل�سيا�سات �لذي نخل�ص �إليه هو وجود �رتباط وثيق بني �إعادة 

�القت�ساد�ت  يف  �خلا�ص  �لطلب  �إىل  �لعام  �لطلب  من  �لتو�زن 

�ملتقدمة، و�إعادة �لتو�زن من �لطلب �خلارجي �إىل �لطلب �ملحلي 

يف �أهم �القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�أن �لتعايف �لقوي يقت�سي �إحر�ز 

�لتقدم على هذين �مل�سارين معا.

وجتاوزها  �ل�رشف  �أ�سعار  ��ستقر�ر  عدم  يز�ل  ال  �ل�سدد، 

�سعر �ل�رشف �لتو�زين من �ل�سو�غل �ملهمة بالن�سبة لكثري 

يتم  �لتي  �لتح�سينات  �أن  غري  �ل�ساعدة.  �القت�ساد�ت  من 

�لعديد من هذه  �ل�سا�سيات �القت�سادية يف  �إدخالها على 

�القت�ساد�ت باملقارنة مع �القت�ساد�ت �ملتقدمة تتو�فق 

مع �الرتفاع طويل �الأجل يف �أ�سعار عمالتها. 

ويتمثل �لتحدي �أمام �القت�ساد�ت �ل�ساعدة يف حتديد 

مع  متو�فقة  يجعلها  مبا  �ل�رشف  �أ�سعار  يف  �لتغري  مدى 

�الأ�سا�سيات �القت�سادية. و�سوف يتعني �إجر�ء هذ� �لتقييم 

ح�سب كل حالة على حدة. 

�إذ� �أ�سبح جتاوز �سعر �ل�رشف �لتو�زين وتر�جع �لقدرة  	•
�لتناف�سية م�سدر� للقلق، ينبغي �أن تنظر �لبلد�ن �ملعنية 

يف تخفي�ص عجز �ملالية �لعامة لتخفيف �ل�سغوط على 

�أ�سعار �لفائدة، وتكوين بع�ص �الحتياطيات �الإ�سافية، 

�لد�خلة  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  على  قيود  فر�ص  ورمبا 

وتندرج  �خلارجة.  �لتدفقات  على  �لقيود  �إلغاء  �أو 

�لفئة  هذه  �سمن  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لبلد�ن  بع�ص 

من  �لثاين  �لف�سل  يتناوله  مل  وفقا  وذلك  �لبلد�ن،  من 

قيود  فر�ص  �أن  غري  �لتف�سيل.  من  مبزيد  �لتقرير  هذ� 

�أف�سل  ثاين  يبدو  �لد�خلة  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  على 

�لتحركات �ملنا�سبة، و�سوف يكون من �ل�رشوري �لقيام 

و�لرقابي،  �لتنظيمي  �ملجالني  يف  منا�سبة  بتحركات 

لتوفري  �لبلد�ن،  على غر�ر ما يجري تنفيذه يف بع�ص 

حماية د�ئمة من جتاوز�ت �مل�ساربة.

�ل�سحيحة  قيمتها  من  �أقل  �ل�رشف  �أ�سعار  كانت  و�إذ�  	•
�رتفاع  ي�سكل  �أن  ينبغي  �الأجل،  متو�سط  منظور  من 

�ل�سعر �ال�سمي جانبا من �لتحرك على م�ستوى �ل�سيا�سة 

هذ�  وي�رشي  �لد�خلة.  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات  ملو�جهة 

�الأمر على عدد من �لبلد�ن يف �آ�سيا �ل�ساعدة )ويتو�سع 

من  م�سكلة،  عنه  وتن�ساأ  مناق�سته(  يف  �لثاين  �لف�سل 

باتخاذ  معاجلتها  �الأف�سل  يكون  رمبا  معينة،  �أوجه 

حيثما  ذلك،  ومع  من�سق.  �أ�سا�ص  على  جماعي  �إجر�ء 

بن�ساط حمموم يف  �لد�خلة م�سحوبة  �لتدفقات  كانت 

قطاع معني، فاإن و�سع تد�بري �حرت�زية كلية ملعاجلة 

�ملخاطر �ملحددة من �ساأنه �لقيام بدور تكميلي مفيد.

ومن منظور متو�سط �الأجل، ينبغي �أن ت�ستمر �القت�ساد�ت 

يف تقوية �أطرها �الحرت�زية وفتح قطاعاتها �أمام �ال�ستثمار 

�إن�ساء �لفر�ص ال�ستخد�م روؤو�ص  �ملحلي و�الأجنبي، بهدف 

�الأمو�ل �لو�فدة ��ستخد�ما منتجا. و�سوف يرتتب على ذلك 

مكافحة جتاوز�ت �مل�ساربة وتقليل �حلاجة �إىل �لتدخالت 

�الحرت�زية �لكلية، مبا فيها �لقيود على �لتدفقات �لر�أ�سمالية 

�لد�خلة. وفيما يتعلق بهذه �الأخرية، فاإن �لهدف منها يتمثل 

يف �سمان ��ستخد�م روؤو�ص �الأمو�ل ��ستخد�ما منتجا. غري 

�أن حتديد ما هو منتج وما هو غري منتج قد ي�سكل حتديا. 

كذلك، ال يتو�فر �إال �لقدر �ل�سئيل من �ملعلومات عن فعالية 

وكفاءة �لتد�بري �الحرت�زية �لكلية وقيود ر�أ�ص �ملال �أبعد من 

�الأجل �لق�سري للغاية.

النمو  لدعم  الهيكلية  االإ�صالحات  اإجراء  ينبغي 

واإعادة التوازن

ودعم  �ملنتجة  �لقدر�ت  لبناء  �لهيكلية  �ل�سيا�سات  �إن 

تعاف  لتحقيق  �رشورية  �لعاملي  �لطلب  تو�زن  �إعادة 

�لتقرير  هذ�  نطاق  �سمن  يدخل  وال  لال�ستمر�ر.  قابل 

حتديات  وهي  بالتف�سيل،  �ل�سلة  ذ�ت  �لتحديات  مناق�سة 



�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  44

 وتتباين �ملتطلبات فيما بني جمموعات 
23

بالغة �لت�سعب.

كل  ود�خل  �لبلد�ن  و�ل�ساعدة  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت 

جمموعة منها.

رئي�سيا  حتديا  و��ستمر�ريتها  �لبطالة  زيادة  وتفر�ص 

على م�ستوى �ل�سيا�سة يف كثري من �القت�ساد�ت �ملتقدمة. 

ومن �لعو�مل �ل�رشورية لزيادة معدالت �لتوظيف �عتماد 

�لتي�سريي  �لطابع  ذ�ت  �لكلية  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 

ومعاجلة �خللل يف �لقطاع �ملايل )بهدف تي�سري �الئتمان 

مبعظم  ت�سهم  �لتي  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  للم�رشوعات 

�ساأن �سيا�سات  �إىل ذلك، من  و�إ�سافة  �لتوظيفية(.  �لفر�ص 

�لنمو  �أن ت�ساعد على تعزيز  �لعمل و�سوق �ملنتجات  �سوق 

�ملدى  على  �ملرتفعة  �لبطالة  من  و�حلد  �لوظائف  و�إن�ساء 

ميكنها  �لتي  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  بني  ومن  �ملتو�سط. 

�أ�سو�ق  تلغي  �لتي  �لتد�بري   )1( �لتوظيف  معدالت  زيادة 

�لعمل ذ�ت �مل�ستويني عن طريق تخفي�ص �حلماية �ملمنوحة 

للعمال بالعقود �لد�ئمة، مع زيادة �حلماية �ملتاحة للعمال 

عن  �لبحث  بتي�سري  �ملعنية  �لتد�بري   )2( �ملوؤقتة؛  بالعقود 

�لعمالة؛  �نتقال  وحرية  �ملهار�ت،  وم�ساهاة  �لعمل، 

لدعم  و�لتعليم  �لتدريب  على  �حل�سول  فر�ص  حت�سني   )3(

جيدة  �لتوظيف  �إعانات   )4( �جلارية؛  �لقطاعية  �لتغري�ت 

�لت�سميم للفئات �ل�سعيفة –	)�لعاطلني على �ملدى �لطويل 

و�ل�سباب( للم�ساعدة يف تعجيل �إعادة �ندماجهم يف �سوق 

�لعمل. وهناك �إ�سالحات تكميلية يف �سوق �ملنتجات ميكن 

م �الآثار على توظيف �لعمالة من خالل دفع �لطلب  �أن تعظِّ

على �لعمالة ورفع �الأجور �حلقيقية مبا حتققه من زيادة 

لة على �الأ�سعار. �ملناف�سة وتخفي�ص هو�م�ص �لربح �مُلحمرَّ

وقد جنح كثري من �القت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لنامية يف 

حت�سنا  �أثمر  �لذي  �الإ�سالحات  من  �الأول  �جليل  ��ستكمال 

هذه  �سالبة  عزز  مما  �لكلي،  �القت�ساد  �سيا�سات  �أطر  يف 

�القت�ساد�ت يف مو�جهة �ل�سدمات �القت�سادية �لكلية. غري 

�أنه ميكن �ال�ستفادة من تركيز �جلهود على تب�سيط �لقو�عد 

وتعزيز  و�خلدمات،  �ملنتجات  الأ�سو�ق  �حلاكمة  �لتنظيمية 

ر�أ�ص �ملال �لب�رشي، و�إقامة �لبنية �لتحتية �حليوية، بغية 

تعزيز �إمكانات �لنمو وتوظيف �لعمالة. 

ويف �القت�ساد�ت �الآ�سيوية �لكربى، ميكن تعزيز مهمة 

�إعادة تو�زن �لنمو يف �جتاه م�سادر �لنمو �ملحلية �إذ� ما 

قطاع  يف  �الدخار  معدالت  ترفع  �لتي  �لت�سوهات  �أزيلت 

�ل�سلع  قطاعات  يف  �ال�ستثمار  وتثبط  �ل�رشكات  �أو  �الأ�رش 

�القت�ساد�ت  كربى  من  �لطلب  يظل  بينما  �لتجارية،  غري 

�ملتقدمة دون �مل�ستويات �ل�سائدة قبل �الأزمة. وقد يتي�رش 

و�إ�سالح  �لتنظيمية  �لقيود  من  مزيد  باإلغاء  �الأمر  هذ� 
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.»World Bank (2010a and earlier years(« أو� »OECD (2010(«

تقوية  �إىل  �إ�سافة  �ل�رشكات،  وحوكمة  �ملالية  �لقطاعات 

�أنه حتى يف ظل حتقيق  �الجتماعي. غري  �الأمان  �سبكات 

هذه  تنفيذ  ي�ستغرق  ف�سوف  �ل�ساأن،  هذ�  يف  �رشيع  تقدم 
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�الإ�سالحات بع�ص �لوقت حتى تثمر مكا�سب ملحوظة. 

يف  امل�صاعدة  اإىل  حتتاج  املتقدمة  االقت�صادات 

مواكبة احتماالت القيود التمويلية ال�صيقة 

ت�سري �لتوقعات �إىل �أن قوة �أطر �ل�سيا�سات �أدت �إىل عودة 

معدالت �لنمو يف �قت�ساد�ت �لعامل �الأكرث فقر� �إىل حو�يل 

6% خالل �لفرتة بني عامي 2010 و2011، وهي معدالت 

�أعلى بكثري من �مل�ستويات �ل�سائدة خالل �لت�سعينات. ومن 

�الأمور �مل�سجعة �أن �مل�ستثمرين �الأجانب مل يهربو� باجلملة 

�سبيل  على  يتبني  ح�سبما  �ل�ساعدة،  �القت�ساد�ت  من 

�لفائدة  �أ�سعار  وفروق  �الأ�سهم،  �أ�سو�ق  �نتعا�ص  من  �ملثال 

على �ل�سند�ت �ل�سيادية �لتي عادت �إىل �أقرب ما يكون من 

�مل�ستويات �ل�سائدة قبل �الأزمة، وجناح �إ�سد�ر�ت �ل�سند�ت 

)على �سبيل �إ�سد�ر�ت �ل�سنغال يف دي�سمرب 2009(. 

غري �أن بع�ص �القت�ساد�ت �لنامية قد تو�جه �حتماالت 

ندرة روؤو�ص �الأمو�ل و�رتفاع تكلفتها. ومع �زدياد �سيق 

�القت�ساد�ت  يتعني على هذه  �سوف  �لر�أ�سمالية،  �الأ�سو�ق 

زيادة �العتماد على �مل�سادر �ملحلية يف �لتمويل، �الأمر 

و�إ�سافة  �ملايل.  �لتطور  على  �أكرب  �أهمية  ي�سفي  �لذي 

باأ�سكال  �لتقليدي  �لتمويل  لتكملة  حاجة  هناك  ذلك،  �إىل 

تخفيف  �سمانات  مثل  �لتمويل  من  مبتكرة  �أخرى 

و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعني  بني  و�ل�رش�كات  �ملخاطر، 

ينبغي  ذلك،  على  وعالوة   
25

�جلنوب. بلد�ن  و��ستثمار�ت 

�تخاذ �ملبادر�ت �لكفيلة بفتح �الأ�سو�ق ل�سادر�ت �لبلد�ن 

�لفقرية –	على �سبيل �ملثال، فتح �الأ�سو�ق �أمام منتجات 

�جلمركية  �لر�سوم  من  �إعفائها  مع  منو�  �لبلد�ن  �أقل 

قو�عد  �عتماد  مع   ،%100 بن�سبة  �حل�س�ص  و��سرت�طات 

فتح  مبادر�ت  تكملة  يتعني  و�سوف  �ملتحررة.  �ملن�ساأ 

بزيادة  �لدخل  منخف�سة  �لبلد�ن  �سادر�ت  �أمام  �الأ�سو�ق 

�لتجارة  �أجل  �ملعونة من  بر�مج  و�عتماد  �لتجارة  تي�سري 

لتعزيز �لقدر�ت �لتجارية لدى هذه �لبلد�ن.

تن�صيق ال�صيا�صات يعود مبنافع كبرية

�أُحِرز تقدم ملحوظ يف تخفيف �سغوط �ل�سيولة و�إعادة 

بناء �لثقة بف�سل تن�سيق �ل�سيا�سات. وكان �لطابع �لدويل 

يف تن�سيق �ل�سيا�سات هو �ل�سمة �مل�سرتكة يف �أهم �الإجر�ء�ت 

 لالطالع على مزيد من �ملعلومات ر�جع عدد �إبريل 2010 من تقرير 
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�أو  �آ�سيا؛  حول  �لدويل  �لنقد  �سندوق  عن  �ل�سادر  االإقليمي  االقت�ساد  اآفاق 

 10/238 رقم  �لُقْطري  �لتقرير  ر�جع  �لتحديد  وجه  على  لل�سني  بالن�سبة 

�ل�سادر عن �سندوق �لنقد �لدويل.

.World Bank (2010b( ر�جع 
25
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وتد�بري  �لفائدة  �أ�سعار  يف  كبرية  تخفي�سات  	– �ملتخذة 

�سندوق  من  مايل  ودعم  �لتقليدية،  غري  �لنقدية  �ل�سيا�سة 

�لنقد �لدويل وغريه من �ملوؤ�س�سات �ملالية �لدولية، ودفعة 

تن�سيطية مالية على م�ستوى �لعامل. 

كانت  فقد  �لتن�سيق.  نوعية  تغيري  �الآن  يتعني  و�سوف 

�ملقدم  و�لدعم  �لتي�سريية  �لكلية  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 

�لت�سحيحات  لتفادي  �رشورية  �أمور�  �ملايل  للقطاع 

يف  �سيتعني،  �لتي  �ل�سدمات  ملو�جهة  و�ملربكة  �ملكلفة 

�آخر �ملطاف، معاجلتها باإ�سالحات جوهرية. �أما �لتحدي 

�أ�سا�ص  �لقادم فهو و�سع هذه �الإ�سالحات �جلوهرية على 

�الأزمة  ذروة  �سهدت  �لتي  �لفرتة  عك�ص  وعلى  من�سق. 

�الآن تختلف باختالف  �لالزمة  �لتد�بري  �القت�سادية، فاإن 

�أن ت�سجع على خف�ص �لطلب �لعام  �لبلد�ن. ف�سوف يتعني 

يف  �ملحلي  �لطلب  وزيادة  �ملتقدمة،  �القت�ساد�ت  يف 

يف  �خللل  معاجلة  وزيادة  �لكربى،  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

�لقطاعات �ملالية و�إ�سالحها. ويخُل�ص تقرير م�ستقل �أعده 

�سندوق �لنقد �لدويل الأغر��ص »برنامج �لتقييم �ملتبادل« 

�لذي �أن�ساأته جمموعة �لع�رشين �إىل �أن �عتماد �القت�ساد�ت 

�أو�ساع  �ملتقدمة بر�مج »�سديقة للنمو« تهدف �إىل  �سبط 

�ملالية �لعامة على �ملدى  �ملتو�سط، و�عتماد �القت�ساد�ت 

و�إجر�ء  �لطلب،  تو�زن  الإعادة  �سيا�سات  �ل�ساعدة 

يف  �ملمكن  �لنمو  دعم  �إىل  �لر�مية  �لهيكلية  �الإ�سالحات 

�ستى �أنحاء �لعامل من �ساأنها زيادة �إجمايل �لناجت �ملحلي 

 وبالتايل فاإن 
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�لعاملي بن�سبة 2،5% على �ملدى �ملتو�سط.

تن�سيق �ل�سيا�سات ميكن �أن يعود مبنافع كبرية، على غر�ر 

ما حدث يف ذروة �الأزمة.

امللحق 1-1: امل�صتجدات يف اأ�صواق ال�صلع 

االأولية واحتماالتها امل�صتقبلية

موؤلفو هذا امللحق هم توما�ض هلبلنغ و�سون رو�ض ون�سه اإربيل 

ومارينا رو�سيه.

 2010 مايو  �أو�ئل  حتى  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفعت 

من  �ملتبقية  �لفرتة  خالل  عام  ب�سكل  تنخف�ص  �أن  قبل 

�لربع �لثاين، يف �أعقاب زيادة تقلب �الأ�سو�ق �ملالية ب�سبب 

�ملخاوف ب�ساأن تعر�ص �قت�ساد�ت منطقة �ليورو ملخاطر 

ومنذ  �لعليا(.  �للوحة   ،19-1 �لبياين  )�ل�سكل  �الأزمات 

ذلك �حلني، بد�أت �الأ�سعار يف ��ستعادة �لكثري مما خ�رشته 

�لغذ�ئية  �ل�سلع  �أ�سعار  �سوى  ترتفع  ومل  �لثاين،  �لربع  يف 

و�مل�رشوبات و�ل�سلع �لزر�عية فوق م�ستويات �لذروة �لتي 

�لذي  �لزر�عية  �ل�سلع  �أد�ء  ويرجع  مايو.  �أو�ئل  يف  حتققت 

ب�سبب  �ملح�سول  توقعات  تخفي�ص  �إىل  �لتوقعات  جتاوز 

تخفي�سات  �لقمح  توقعات  و�سهدت  �جلوية.  �الأحو�ل  �سوء 

�سديدة، وهو ما يرجع �إىل حاالت �جلفاف وحر�ئق �لغابات 

 .G20 (2010b( ر�جع 
26

و�سجلت  �لكربى،  �مل�سدرة  �لبلد�ن  وبع�ص  رو�سيا  يف 

�الأ�سعار �رتفاعا يف �سهري يوليو و�أغ�سط�ص. وبوجه عام، 

�الأولية  �ل�سلع  الأ�سعار  �لدويل  �لنقد  �سندوق  موؤ�رش  �رتفع 

بنحو 6% عن م�ستو�ه �مل�سجل يف دي�سمرب 2009. 

�لعاملية  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  يف  �النتعا�ص  و��ستمر 

حتى نهاية �سهر �أغ�سط�ص، برغم تذبذبات �الأ�سعار �لناجمة 

عن تغري �لتوقعات ب�ساأن �الآفاق �القت�سادية �لعاملية يف 

�ل�سلع  �أ�سو�ق  �لو�ردة عن  �لبيانات  �لقريب. وعززت  �ملدى 

�الأولية من �لتوقعات بقوة �لطلب و��ستمر�ره يف �لتح�سن، 

فائ�ص  و�سول  وجاء  �لعاملي.  �لنمو  تنبوؤ�ت  �إىل  ��ستناد� 

بالتقلبات  تتاأثر  �لتي  �الأولية  �ل�سلع  �لعديد من  خمزونات 

عودة  �إىل  �أخرى  �إ�سارًة  �لذروة  م�ستويات  �إىل  �لدورية 

�الأو�ساع �إىل طبيعتها. 

�الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار  يف  �الأخرية  �لتطور�ت  وتاأتي 

�لكبرية  �لتقلبات  خلفتها  �لتي  �مللحوظة  باالآثار  لتذّكر 

يف �الأ�سو�ق �ملالية على �أ�سعار �ل�سلع �الأولية خالل �الأزمة 

بغريب  ولي�ص  �الأوىل.  �النتعا�ص  ومر�حل  �لعاملية  �ملالية 

�إىل  �آثار �لتقلب هذه من �الأ�سو�ق �ملالية �الأكرب  �أن تنت�رش 

�لعو�مل  ح�سب  �سدتها  تباينت  و�إن  �الأولية،  �ل�سلع  �أ�سو�ق 

�الأ�سا�سية. ومتى حتدث تغري�ت �رشيعة يف توقعات �الآفاق 

تنت�رش  �أن  �ملتوقع  فمن  �لعاملي،  لالقت�ساد  �مل�ستقبلية 

ويونيو  مايو  �سهري  يف  حدث  كما  ب�سدة،  �لتقلبات  �آثار 

من هذ� �لعام، نظر� الأن �ل�سلع �الأولية متثل �سلعا و�أ�سوال 

حقيقية يف نف�ص �لوقت وللطبيعة �ال�ست�رش�فية للطلب على 

�ملخزون. وباملثل، فاإن زيادة تقلب �أ�سو�ق �لعملة غالبا ما 

يوؤدي �إىل زيادة تقلب �أ�سعار �ل�سلع �الأولية. 

ويف �الأ�سابيع �الأخرية، ��ستقرت �أو�ساع �الأ�سو�ق �ملالية 

�لعاملية مع �إجر�ء ت�سحيحات على م�ستوى �ل�سيا�سات �أدت 

ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملتطرفة.  �ملخاطر  من  �حلد  �إىل 

�لطلب يف دعم �أ�سعار �ل�سلع �الأولية مع �رشيان �النتعا�ص 

يف  �لو�ردة  �الأ�سا�سي  �ل�سيناريو  لتوقعات  وفقا  �لعاملي 

�لعدد �حلايل من تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي. غري �أنه من 

�ملرجح، يف كثري من �حلاالت، �أن تظل �ل�سغوط �الإ�سافية 

�أخرى.  عو�مل  بفعل  تتو�زن  و�أن  معتدلة  لالأ�سعار  �لر�فعة 

ومن �ملتوقع �أن يتباطاأ منو �لطلب على بع�ص �ل�سلع �الأولية 

�لدورية، ال�سيما �ملعادن،  �لتقلبات  �الأكرث ح�سا�سية جتاه 

مع �نح�سار �أثر �لدفعة �لتي وفرتها دورة �ملخزون لن�ساط 

�لعاملي  �ل�سياق  ويف  �لعاملي.  �مل�ستوى  على  �لت�سنيع 

�لو��سع، متثل �آفاق �لن�ساط يف �ل�سني �أهمية بالغة بالن�سبة 

�ل�رشيعة يف ح�سة  للزيادة  �الأولية، نظر�  �ل�سلع  لكثري من 

�الأولية  �ل�سلع  على  �لعاملي  �لطلب  من  �ل�سيني  �القت�ساد 

�أن ميثل  �ملرجح  فمن  ثم،  ومن  �ملا�سي.  �لعقد  مد�ر  على 

�لطلب  ع  تو�سُّ من  �حلد  يف  عامال  �ل�سني  يف  �لنمو  تر�جع 

هناك  تز�ل  ال  �لعر�ص،  جانب  وعلى  �الأولية.  �ل�سلع  على 

يتباين  و�سوف  كبرية.  وقائية  وخمزونات  عر�ص  طاقة 
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وفقا  �الأولية،  �ل�سلع  على  �لنطاق  و��سعة  �لعو�مل  هذه  �أثر 

لعو�مل من قبيل �النك�ساف �إىل خماطر �لطلب يف �ل�سني، 

�لعر�ص  ومرونة  �لعاملي،  �لت�سنيع  ن�ساط  وح�سا�سية 

بالن�سبة لالإ�سار�ت �ل�سعرية و�إ�سار�ت �لطلب. 

ومل ي�سفر �الرتفاع �الأخري يف �أ�سعار �لقمح عن تغيري هذه 

�الآفاق �لقريبة �الأجل �لتي �ت�سمت باالإيجابية �لن�سبية. وقد 

�أدى �رتفاع �الأ�سعار �إىل تعديل بالزيادة يف توقعات �أ�سعار 

�لقمح حتى نهاية عام 2011، ولكن مع زيادة �ملخزونات 

 ،2007-2006 بالفرتة  مقارنة  �الآن  �لقمح  من  �لعاملية 

فمن �ملتوقع �أن ت�سبح �ل�سوق يف و�سع �أف�سل المت�سا�ص 

�سدمة �لعر�ص �ملوؤقتة هذه. و�إز�ء هذه �خللفية، فاإن �نت�سار 

�آثار �الأ�سعار �إىل �ملحا�سيل �لغذ�ئية �لرئي�سية –	من خالل 

رو�بط �الإحالل على جانبي �ال�ستهالك و�لعر�ص- ال يز�ل 

حمدود� حتى �الآن. 

وتعك�ص توقعات �ل�سوق �الآفاق �الإيجابية الأ�سو�ق �ل�سلع 

�حتماالت  توزيعات  وت�سري  �لقريب.  �ملدى  على  �الأولية 

عقود  من  �مل�ستقاة  �مل�ستقبلية  للعقود  �لفورية  �الأ�سعار 

�الأرجح،  تز�ل هي  �لتوقعات ال  �أن كفة جتاوز  �إىل  �خليار 

يف  و��سع  نطاق  على  �آخر  �رتفاعا  حدوث  �أن  من  بالرغم 

�ملتحقق  �لذروة  م�ستوى  من  يقرتب  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار 

يف  حمدود�  �حتماال  يز�ل  ال  يتجاوزه  �أو   2008 عام  يف 

�لثالثة(.  �للوحة   ،19-1 �لبياين  )�ل�سكل  �لقريب  �ملدى 

وترتبط خماطر �الرتفاعات �حلادة يف �الأ�سعار يف �ملقام 

�الأول بحدوث �نقطاعات كربى يف �لعر�ص، الأ�سباب منها 

بالطق�ص.  مرتبطة  و�أ�سباب  �جلغر�فية-�ل�سيا�سية  �لعو�مل 

يف  �ملتوقعة  غري  �لتغري�ت  �الأخرى  �خلطر  عو�مل  وت�سمل 

جتدد  �إىل  �إ�سافة  �لعاملي،  �القت�سادي  �النتعا�ص  وترية 

�سغوط �الأ�سو�ق �ملالية وتقلبها. ومن هذ� �ملنظور �لو��سع، 

�نقطاعات  من  ملزيد  عر�سة  �أكرث  �لقمح  �أ�سو�ق  �أ�سبحت 

�سدمات  �أي  �ساأن  ومن  �ل�سيف،  هذ�  حدثت  �لتي  �لعر�ص 

�إ�سافية موؤثرة حتى نهاية �سنة �حل�ساد �حلالية �أن توؤدي 

�إىل تد�عي �الآثار على نطاق و��سع لتطال �أ�سعار �ملحا�سيل 

�لرئي�سية �الأخرى.     

على  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  �آفاق  �إيجابية  من  وبالرغم 

فمن  �لعاملية،  �لدورية  �الأو�ساع  �سوء  يف  �لقريب  �ملدى 

�ملتوقع �أن تظل �الأ�سعار على �رتفاع مب�ستويات تاريخية 

جتاوز  نحو  �ملخاطر  متيل  حيث  �ملتو�سط،  �ملدى  على 

�ل�سعودي يف  �لتحول  ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  ومن  �لتوقعات. 

�لذي بد�أ منذ ع�رشة �سنو�ت  �ل�سلع �الأولية  منو �لطلب على 

يف  و�لنامية  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  ��ستمر�ر  مع  م�ست 

قيادة �لنمو �لعاملي. ومن �ساأن ��ستمر�ر �لتحول �ل�سعودي 

�الجتاهات  �أن يطيل فرت�ت  �الأولية  �ل�سلع  �لطلب على  يف 

بالقيمة  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار  يف  �ل�سعودية  �لعامة 

�حلقيقية ب�سبب تباطوؤ ��ستجابات �لعر�ص، يف ظل �لفو��سل 

وكما  و�ال�ستثمار.  �ال�ستك�ساف  لعمليات  �لطويلة  �لزمنية 
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�ملعادن  �أن  على  دليل  ثمة  �الإطار 5-1،  �لنقا�ص يف  يرد 

�لعادية تاأتي يف قلب هذ� �الجتاه �ل�سعودي بعد 20 عاما 

من �الجتاهات �لهبوطية. 

اأ�صواق النفط والطاقة االأخرى

وال يز�ل �ل�سعر �لفوري لربميل �لنفط �خلام يف �ل�سوق 

�لعاملية يرت�وح بوجه عام ما بني 70 دوالر� و80 دوالر� 

بع�ص  يف  جرت  و�إن   ،2009 خريف  من  بدء�  للربميل 

�الأحيان تد�والت �أعلى �أو �أدنى من هذ� �لنطاق. ويف �إطار 

�لركيزة �لتي �أتاحها �لنطاق، ��ستمر تقلب �الأ�سعار مرتفعا 

ن�سبيا حيث ��ستدت �ملخاوف يف �سهر مايو ب�ساأن �الأو�ساع 

منطقة  �قت�ساد�ت  يف  �لتناف�سية  وظروف  �لعامة  �ملالية 

�ليورو �ملعر�سة للخطر.

��ستعادة  يف  م�ستمرة  �لفورية  �لنفط  �أ�سو�ق  والتز�ل 

�أو�ساعها �لطبيعية منذ �سدور عدد �إبريل 2010 من تقرير 

قوة  �لنفطي  �لطلب  �كت�سب  فقد  العاملي.  االقت�ساد  اآفاق 

�أكرب من �ملتوقع يف �لن�سف �الأول من عام 2010، وهو ما 

يرجع يف �ملقام �الأول �إىل حدوث ن�ساط عاملي �أقوى من 

�ملتوقع و�رتفاع طلب �ل�سني على �لنفط متجاوز� ما كان 

ميكن توقعه على �أ�سا�ص �لن�ساط �ملعتاد. وت�سري �لبيانات 

 %2.7 مبقد�ر  �لعاملي  �لنفطي  �لطلب  �رتفاع  �إىل  �حلالية 

�أ�سد  �لعام، وهو  �الأول من  �لن�سف  �سنوي يف  �أ�سا�ص  على 

�رتفاع حم�سوب على �أ�سا�ص �سنوي مقارن منذ عام 2004 

)�جلدول 1-2(. وبالرغم من �رتفاع �لطلب �أكرث من �ملتوقع 

�ل�ساعدة  يف كل من �القت�ساد�ت �ملتقدمة و�القت�ساد�ت 

�ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  تز�ل  فال  �سو�ء،  حد  على  و�لنامية 

�لبياين  )�ل�سكل  �لطلب تقريبا  و�لنامية ت�ساهم بكامل منو 

�لتحديد،  وجه  وعلى  �لي�سار(.  على  �لعليا  �للوحة   ،20-1

�لن�سف  �ل�سني مبقد�ر 14% يف  �لنفطي يف  �لطلب  �رتفع 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  متجاوز�  �ل�سنة،  من  �الأول 

�الختالفات  هذه  وكانت  مئوية.  نقاط   3 بنحو  �حلقيقي 

بني منو �لطلب �لنفطي ومنو �لن�ساط �لو��سع يف �ل�سني قد 

�سوهدت يف �ملا�سي، ال�سيما يف �أو�ئل عام 2004، ولكنها 

كانت ترجع فيما يبدو �إىل عو�مل خا�سة ومل تدم طويال. 

�لتي  �الأولية  �ل�سلع  من  بغريه  �لنفط  مقارنة  عند  �أنه  غري 

تت�سم بح�سا�سيتها جتاه �لتقلبات �لدورية، ال�سيما �ملعادن 

ت�ساهم  تز�ل  ال  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  �أن  يتبني  �لعادية، 

بن�سبة كبرية ن�سبيا يف �ال�ستهالك �لنهائي للنفط. 

وقد �رتفع �الإنتاج �لنفطي �رتفاعا طفيفا خالل �لن�سف 

�الأول من عام 2010 �إىل م�ستوى �قرتب من م�ستوى �رتفاع 

�لطلب. ويعزى نحو ن�سف زيادة �لطلب �إىل زيادة �الإنتاج 

�مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  يف  �الأع�ساء  غري  للبلد�ن  �لكلي 

�ل�سمال  بحر  يف  �الإنتاج  �نخفا�ص  برغم  )»�أوبك«(،  للنفط 

�لتح�سن  �لي�سار(. وعك�ص  �لو�سطى على  )�للوحة  و�ملك�سيك 

يف �الإنتاج �لكلي للبلد�ن غري �الأع�ساء يف منظمة »�أوبك« 

منها  جانب  يف  ترجع  �لنطاق،  و��سعة  مكا�سب  حتقيق 

ذلك  يف  مبا  �الإنتاج،  زيادة  حّفزت  �لتي  �الأ�سعار  �رتفاع 

من خالل زيادة ��ستخد�م �أ�ساليب �ال�ستخر�ج �ملعزز حيثما 

كان ذلك جمديا. وقد �أدت �الأو�ساع �ملوؤثرة يف �لتكاليف 

�إىل  �لنفطية  �خلدمات  جانب  على  �إيجابية  تز�ل  ال  و�لتي 

تعزيز هذه �حلو�فز.

وت�سكل زيادة منظمة »�أوبك« �إنتاجها من �سو�ئل �لغاز 

�لطبيعي، �لتي ال تخ�سع حل�س�ص �الإنتاج، جزء� كبري� من 

زياد�ت �الإنتاج يف عام 2010 )�للوحة �لعليا على �ليمني(. 

ويف �ملقابل، مل يرتفع �إنتاج �ملنظمة من �لنفط �خلام �إال 

�رتفاعا هام�سيا برغم �نخفا�ص م�ستويات ��ستخد�م �لطاقة 

�الإنتاجية يف بع�ص �لبلد�ن �ملنتجة �لكربى، وهو ما يربز 

��ستمر�ر �حلاجة �إىل كبح �الإنتاج للحفاظ على �الأ�سعار يف 

نطاق 70-80 دوالر�. 

�لعودة  من  بعد  �ملالية  �الأ�سو�ق  تتمكن  مل  ذلك،  ومع 

فمع  عام.  بوجه  �لطبيعية  �لدورية  �أو�ساعها  �إىل  متاما 

ظل  بعيد،  حد  �إىل  متو�زن  ب�سكل  و�لعر�ص  �لطلب  تو�سع 

�لدورية  �ملخزونات  فائ�ص  على  �أجري  �لذي  �لت�سحيح 

�أي �ملخزونات �الأعلى من م�ستويات �ملتو�سط �لف�سلي  	–
و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  بلد�ن  يف  �سنو�ت–	 خم�ص  ملدة 

)�للوحة  جزئي  ت�سحيح  جمرد  �القت�سادي  �مليد�ن  يف 

�الإنتاجية  �لطاقة  يز�ل هام�ص  وال  �ليمني(.  على  �لو�سطى 

�إنتاج  زيادة  برغم  مرتفعا  »�أوبك«  ملنظمة  �الحتياطي 

وياأتي  �الإنتاج.  طاقة  لزيادة  نظر�  ن�سبيا  �خلام  �لنفط 

�أعلى  �إىل  �مل�ستقبلية  �لنفط  عقود  منحنى  ميل  ��ستمر�ر 

عودة  �كتمال  لعدم  �آخر  �نعكا�سا  »كونتانغو«(  )ظاهرة 

�الأ�سو�ق �لنفطية �إىل �أو�ساعها �لطبيعية. 

و�سوف ي�ستمر �لطلب �لنفطي يف �لتز�يد مع تقدم م�سرية 

�النتعا�ص �لعاملي، حيث �إن مدى �سمود �لطلب يحدده �إىل 

�الأمناط  وبناًء على  �لن�ساط.  �لتو�سع يف  قوة  حد ما مدى 

�لتو�سع  من  �ملبكرة  �ملر�حل  يف  �سوهدت  �لتي  �ل�سابقة 

بعد نوبات �لركود �لعاملي، فمن �ملرجح �أن ي�ستمر �لزخم 

 .2011 عام  يف  و�لنامية  �ل�ساعدة  �لبلد�ن  يف  �ملرت�كم 

�سغوط  يف  يت�سبب  �أن  �ساأنه  من  �لزخم  هذ�  �أن  وبرغم 

ر�فعة لالأ�سعار، فاإن بيانات عقود �لنفط �مل�ستقبلية ت�سري 

)ر�جع  حمدود�  �سيظل  �الأ�سعار  �سغط  �ت�ساع  مدى  �أن  �إىل 

�ل�سكل �لبياين 1-19، �للوحة �ل�سفلى(. وعلى جانب �لطلب، 

ب�سورة �رشيعة يف  �لطلب  تو�سع  �حتمال  �لرغم من  فعلى 

يرت�جع  �أن  �ملتوقع  من  و�لنامية،  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت 

منو �لطلب �لنفطي �لعاملي بفعل �لك�ساد �لت�سخمي وكبح 

�لتوقعات مع  وتت�سق هذه  �ملتقدمة.  �لبلد�ن  �لزياد�ت يف 

وكذلك  �لوقود  ��ستخد�م  كفاءة  ب�ساأن  �الأخرية  �الجتاهات 

و�أ�سعار  �لن�ساط  �لنفطي ومنو  �لطلب  بني  �ملقدرة  �لعالقة 
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اجلدول 1-2: الطلب العاملي على النفط واإنتاجه ح�صب املنطقة

)بماليين البراميل يوميا(

�لتغري % من �سنة �إىل �أخرى

201020092010
–2003

2005201020092010

توقعات.20082009

�لن�سف 

�لثاين

�لن�سف 

توقعات200720082009 2006متو�سط�الأول

�لن�سف 

�لثاين

�لن�سف 

�الأول

       الطلب

0.4–0.42.7–4.1–3.5–0.4–46.844.845.044.845.11.20.6�القت�ساد�ت �لمتقدمة

            منها:

1.6–1.11.4–3.7–5.9–0.1–19.819.119.319.119.31.70.5�لواليات �لمتحدة

–2.7–7.5–1.2–6.0–0.6–1.5–11.210.510.410.410.30.50.3منطقة �ليورو
0.5–4.0–1.4–8.8–4.9–3.1–4.84.44.34.44.40.12.4�ليابان

�القت�ساد�ت �الآ�سيوية  �ل�سناعية 

1.93.35.54.2–4.54.54.74.64.71.02.14.51.3�جلديدة

و�لنامية �ل�ساعدة  39.239.941.640.641.34.13.74.23.01.84.23.65.4�القت�ساد�ت 

منها:

5.9–4.75.0–4.24.04.24.14.20.93.32.52.65.5دول �لكومنولث �مل�ستقلة

22.323.524.523.724.75.14.45.11.85.24.28.75.8�آ�سيا �لنامية

7.78.49.18.79.110.37.64.42.58.09.013.314.5�ل�سني

3.13.33.33.23.42.48.36.54.05.72.56.12.6�لهند

8.38.58.88.78.75.13.53.65.13.53.44.04.0منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا

4.20.74.4�سفر5.65.65.85.75.82.53.85.75.4ن�سف �لكرة �لغربي

2.20.22.7–1.4–86.084.786.685.486.42.41.21.60.6�لعامل

االإنتاج

2،1
2.8–2.05.3–2.96.4–33.634.06.20.81.0 34.0 35.633.3�أوبك )�لتكوين �لر�هن(

منها

0.8–10.6. . .–4.210.6–4.7–9.39.47.51.2. . . 10.49.3�ململكة �لعربية �ل�سعودية

2.916.3. . .–0.4–8.2–4.7–2.22.36.04.4. . . 2.12.1نيجرييا

4.7–5.9. . .–7.8–2.0–7.8–2.42.41.65.8. . . 2.62.4فنزويال

–6.10.3. . .2.52.42.54.99.914.32.5. . . 2.42.5�لعر�ق
1.61.72.72.4�سفر50.951.752.652.052.61.01.00.8خارج �أوبك 

منها:

5.03.6. . .2.2–3.8–0.40.5–13.313.613.813.714.01.1�أمريكا �ل�سمالية

–7.2–6.1. . .–4.5–5.1–5.0–7.6–4.34.13.94.04.05.7بحر �ل�سمال
2.83.0. . .2.0–10.010.210.510.310.47.72.22.40.7رو�سيا

بلد�ن �الحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق 

3
15.22.4. . .2.83.13.23.13.17.611.211.53.29.2�الأخرى

1.43.3. . .20.420.621.320.821.21.22.01.03.81.3�لبلد�ن �الأخرى خارج �أوبك

2.6–0.6. . .–85.686.73.00.90.11.21.7. . . 86.585.1�لعامل

4
–0.4–0.2. . .–0.4–1.20.6–0.4–0.5–0.3–0.2. . .–0.3–0.6�صايف الطلب

�مل�سادر: عدد �سبتمرب 2010 من تقرير �سوق النفط للوكالة �لدولية للطاقة؛ وح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.

 �أوبك = منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة للنفط. ت�سمل �أنغوال )�لتي �ن�سمت �إيل �ملنظمة يف يناير 2007( و�إكو�دور )�لتي عادت �إىل ع�سوية �ملنظمة يف نوفمرب 2007، وذلك بعد تعليق ع�سويتها 
1

يف �لفرتة من دي�سمرب 1992 �إىل �أكتوبر 2007(.

 ت�سري �الإجماالت �إىل �إجمايل �لنفط �خلام و�ملكثفات و�سو�ئل �لغاز �لطبيعي و�لنفط من �مل�سادر غري �لتقليدية.
2

 ت�سمل بلد�ن �الحتاد �ل�سوفييتي �ل�سابق �أذربيجان وبيالرو�ص وجورجيا وكاز�خ�ستان وجمهورية قريغيز�ستان وطاجيك�ستان وتركمان�ستان و�أوكر�نيا و�أوزبك�ستان.
3

 �لفرق بني �لطلب و�الإنتاج. ويف �الأعمدة �لتي تت�سمن �لتغري كن�سبة مئوية، متثل �الأرقام �لن�سبة �ملئوية من �لطلب �لعاملي.
4

ثانيا،  �ملتقدمة.  �القت�ساد�ت  بالقيمة �حلقيقية يف  �لنفط 

ت�سري �ملعلومات �ملتعلقة بامل�ساريع �ال�ستثمارية الإنتاج 

�إىل  �لدولية للطاقة بتحليلها،  �لنفط، و�لتي قامت �لوكالة 

�أن هذه �مل�ساريع �ست�سمن، يف ظل خطط �لتنفيذ �حلالية، 

�لنفطي  �الإنتاج  من  �الأوىل  �ملر�حل  يف  م�ستمر�  تو�سعا 

�لتو�سع  �سري  من  وبالرغم  عام.  كل  تقريبا   %1 بن�سبة 

مع  تتو�كب  �أن  ميكنها  �لوترية  هذه  فاإن  معتدله،  بوترية 

�لنمو �ل�رشيع �لذي ي�سهده �لطلب يف �القت�ساد�ت �ل�ساعدة 

و�لنامية دون �للجوء �إىل �ل�سحب بكرثة من �لطاقة �لفائ�سة 

ملنظمة »�أوبك« لتلبية �لكثري من �لطلبات �ملحتملة )�ل�سكل 

�لبياين 1-20، �للوحة �ل�سفلى على �لي�سار(.



الف�صل 1      �آفاق �القت�ساد �لعاملي وق�سايا �ل�سيا�سات

4� �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

-4

-2

0

2

4

6

8

10

10 :
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 9 21175 13 24

0

20

40

60

80

100

120

140

94 98 02 0496 2000 06 08
10

1992

0

40

80

120

160

2008 09 10

-2

-1

0

1

2

3

120

2

4

6

8

10

12

2009 10 11

0
1
2
3
4
5
6
7

-50 50 1500 100

 –

 “  “ ”

جانب  على  ن�سبيا  �الإيجابية  �الأو�ساع  هذه  ظل  ويف 

�الإنتاج  ب�ساأن  »�أوبك«  منظمة  �سيا�سات  تظل  �لعر�ص، 

�لتحديد،  وجه  فعلى  �الأ�سعار.  حتديد  يف  مهما  عامال 

�سيعتمد م�سار �الأ�سعار على ما يلي: )1( �ل�سعر �مل�ستهدف 

�لذي يحدده �أع�ساء منظمة »�أوبك« ��ستجابة لتز�يد �لطلب 

على طاقتها �لفائ�سة، )2( �سعر �حلد �الأق�سى �لذي يحد من 

�لعر�ص �لز�ئد، )3( و�لتز�م �الأع�ساء باحل�س�ص.

ويو�جه هذ� �ل�سيناريو �الأ�سا�سي لال�ستقر�ر �لن�سبي يف 

�لتي  �الأ�سا�سية  �لتوقعات  جتاوز  خماطر  �لنفطية  �ل�سوق 

تنبع من جانب �لعر�ص، يف حني تبدو �ملخاطر على جانب 

�لطلب قا�رشة على �ملفاجاآت �ل�سعودية �لكبرية. وبالن�سبة 

للمخاطر دون �ملتوقعة، فال تز�ل خماطر �لطلب �ملرتبطة 

�أهمية. ويف  ذ�ت  �لعاملي  �النتعا�ص  تهدد  �لتي  باملخاطر 

�أ�سو�ق  يف  �مل�ساركون  يرجح  �ملخاطر،  بتوزيع  يتعلق  ما 

عقود �لنفط �مل�ستقبلية �أن تطر�أ على �الأ�سعار طفر�ت كبرية 

ن�سبيا ولي�ص �نخفا�سات كبرية فيها، و�إن ظلت مثل هذه 

 
27

�الأحد�ث متثل �أحد�ثا متطرفة.

ويرجح �أن �لعو�ئق �لتي تو�جه �مل�ساريع �ال�ستثمارية، 

�سو�ء �مل�ساريع �جلديدة �أو �مل�ساريع �لتي تاأتي لتحل حمل 

�ملتعلقة  �خلطر  عو�مل  ظهور  �إىل  توؤدي  �لتي  هي  �أخرى، 

�أثر� م�ستمر�، بالرغم من  �أن ترتك  بالعر�ص و�لتي يحتمل 

هي  ترتك  قد  �جلغر�فية-�ل�سيا�سية  �ملخاطر  بع�ص  �أن 

�أ�سعار  �رتفاع  �أ�سهم  وقد  �أمد�.  �أطول  �سعريا  �أثر�  �أي�سا 

�إنتاجه يف �الحتفاظ بالنفقات  �لنفط و�نخفا�ص تكاليف 

غري  زيادة  دعم  مما  ثابتة،  م�ستويات  عند  �لر�أ�سمالية 

متوقعة يف �إنتاج �لبلد�ن غري �الأع�ساء يف منظمة »�أوبك« 

برغم ��ستمر�ر �نخفا�ص �الإنتاج يف بحر �ل�سمال و�ملك�سيك. 

غري �أن حادث �لت�رشب �لنفطي �لذي وقع يف خليج �ملك�سيك 

قد �أو�سح �ملخاطر �لتي تنطوي عليها �مل�ساريع من �لز�وية 

�لتكنولوجية. ومن �ساأن وقف �مل�ساريع �جلديدة للحفر يف 

�ملياه �لعميقة يف �جلزء �لذي ت�سيطر عليه �لواليات �ملتحدة 

�أثر� حمدود� على �الإنتاج من  من خليج �ملك�سيك �أن يرتك 

و�لتطوير  �ال�ستك�ساف  عمليات  تز�ل  ال  �إذ  عاملي،  منظور 

�لعامل.  من  �أخرى  مناطق  يف  م�ستمرة  �لعميقة  �ملياه  يف 

ومع ذلك، فاإن تو�سع هذ� �جلانب من �الإنتاج �لنفطي غري 

�لواليات �ملتحدة  �لتقليدي يو�جه خماطر� تتجاوز حدود 

و�لتدخالت �حلكومية �ملرتبطة بال�سالمة. 

وال يز�ل تفاوت �الأ�سعار �سمة بارزة للتطور�ت �لعامة 

يف �أ�سو�ق �لوقود )�ل�سكل �لبياين 1-20، �للوحة �ل�سفلى(. 

فعلى وجه �لتحديد، ال تز�ل �أ�سعار �لغاز �لطبيعي يف �سوق 

�سبتمرب   20 يف  �لو�سع  ح�سب  �مل�ستقبلية  �خليار  عقود  �أ�سعار  ت�سري 
 27 

2010 �إىل م�ستوى �أ�سعار يبلغ 123،90 دوالر� للربميل عند �لن�سبة �لعليا 

 2011 يونيو  يف  �ملنتهية  �لفرتة  حتى  �ملتوقع  للتوزيع   %95 �لبالغة 

)�ختالف بن�سبة 95% عن �سعر �لعقود �مل�ستقبلية لل�سهر �الأول يف ذلك �ليوم( 

�لتوزيع  من   %5 �لبالغة  �لدنيا  �لن�سبة  عند  دوالر�ت   47،10 يبلغ  و�سعر 

�ملتوقع )�ختالف بن�سبة %38(.
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�سعف  يعك�ص  ما  وهو  ن�سبيا،  منخف�سة  �أمريكا  �سمال 

�لطلب، يف ظل فجوة �لناجت �لتي ال تز�ل كبرية يف �ملنطقة 

و«ثورة« �لغاز �حلجري )�لوعد با�ستخر�ج كميات �سخمة 

من �لغاز �لطبيعي من �لرت�سيبات �ل�سخرية باالعتماد على 

ومع  �لهيدروليكي(.  �لتك�سري  �حلديثة يف جمال  �لتطور�ت 

�لغاز  ��ستعاد  �لن�سبية،  �لطاقة  �أ�سعار  �ل�سمني يف  �لتحول 

�ل�سابقة على م�ستوى ميزته  �لطبيعي بع�سا من خ�سارته 

ذلك  �لطاقة، مبا يف  �إنتاج  رئي�سي يف  �لتناف�سية كعن�رش 

�الأجل  �لطويلة  �الآفاق  لتح�سن  وكان  �لكهرباء.  قطاع  يف 

�أ�سد�ئه  ترددت  �أن  �لغاز  من  �ملتحدة  �لواليات  ملعرو�ص 

قنو�ت  �إحدى  ومتثلت  �أخرى.  مناطق  يف  �لغاز  �أ�سو�ق  يف 

�نتقال �الأثر يف تغيري �جتاه �سحنات �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

بعيد� عن �لواليات �ملتحدة يف �سياق حت�سني �لبنية �لتحتية 

�إىل ظهور نوع  �أف�ست هذه �خلطوة  �لعاملي. وقد  للتوزيع 

من مر�جحة �الأ�سعار بني �الأ�سو�ق و�أحدثت تغري�ت يف نظم 

يتعلق  �الأوروبية، ال�سيما يف ما  �لغاز  �أ�سو�ق  �لت�سعري يف 

من  عدد  وثمة  �لنفط.  باأ�سو�ق  �لغاز  عقود  �أ�سعار  بربط 

�لعو�مل من �ساأنها حتديد مدى ��ستمر�ر �لتغري�ت يف نظم 

�الأ�سعار  فروق  ت�سييق  زيادة  �أجل  من  و�ل�سغط  �لت�سعري 

�لكبرية بني خمتلف �ملناطق. وتتمثل �أبرز هذه �لعو�مل يف 

�الآفاق �مل�ستقبلية لتطوير �إنتاج �لغاز �حلجري يف قار�ت 

�لغاز �حلجري على  �الأ�سعار لتو�سيع نطاق  �أخرى وحتديد 

�إذ�  ما  حتدد  �أن  �لعو�مل  نف�ص  �ساأن  ومن  م�ستمر.  �أ�سا�ص 

�لطبيعي  �لغاز  ح�سة  يف  م�ستمرة  زياد�ت  �ستحدث  كانت 

يف �ل�سوق �لعاملية كم�سدر للطاقة �الأولية.

م�صتجدات اأ�صواق املعادن

جاءت ��ستجابة �أ�سعار �ملعادن لتغري �لتوقعات ب�ساأن 

�الآن. فقد  �لعاملي قوية حتى  �آفاق �النتعا�ص �القت�سادي 

�رتفعت �أ�سعار �ملعادن �رتفاعا حاد� حتى نهاية �سهر مايو، 

وهو ما يرجع يف جانب كبري منه �إىل �كت�ساب �النتعا�ص 

��سطر�ب  مع  تنخف�ص  �أن  قبل  �ملتوقع،  من  �أكرب  �رشعة 

)�ل�سكل  �لنمو  �آفاق  غيومها  غلفت  �لتي  �ملالية  �الأ�سو�ق 

�لبياين 1-21، �للوحة �لعليا على �لي�سار(. وحتركت �أ�سعار 

�لنطاق  �لو��سعة  �ملالية  �الأو�ساع  مع  بالتو�زي  �ملعادن 

منذ �أن ��ستد وطي�ص �الأزمة يف �لربع �لثالث من عام 2008، 

وهو  �لعاملية،  �الأ�سهم  �أ�سو�ق  �أو�ساع  ��ستد�د  مع  ال�سيما 

�مل�سرتكة  �لكلية  �القت�سادية  �لعو�مل  تاأثري  �إىل  ما يرجع 

�لعر�ص  تطور�ت  وت�سهم  �ليمني(.  على  �لعليا  )�للوحة 

�إال  ملعادن حمددة بدور ن�سبي يف ت�سكيل �سلوك �الأ�سعار، 

�الآن  حتى  �ل�سعرية  للتغري�ت  ن�سبيا  �ملحدود  �النت�سار  �أن 

)�للوحة  �مل�سرتكة  �لعو�مل  �أهمية  يربز   2010 عام  يف 

�لو�سطى على �لي�سار(. 

�آفاق �لطلب على �ملعادن ب�سورة حيوية على  وتعتمد 

�آفاق �لنمو يف �ل�سني، نظر� للزيادة �ل�رشيعة يف م�ساهمة 

�لعقد  مد�ر  على  �لعاملي  �لطلب  يف  �ل�سيني  �القت�ساد 

�لطلب  ��ستقر  �لي�سار(. فقد  �لو�سطى على  )�للوحة  �ملا�سي 

�أن �سهد �رتفاعا  �ل�سيني عند م�ستوى مرتفع بعد  �ملعدين 

�ملهمة  �لتن�سيطية  �لتد�بري  بف�سل   2009 عام  يف  �سديد� 

ُوجه  �لتي  	– �لكلية  �القت�سادية  �ل�سيا�سة  م�ستوى  على 

جانب كبري منها نحو �ال�ستثمار يف �لبنية �لتحتية –	ومن 

�ملرجح �أن يحدث م�ستجد�ن يوؤديان �إىل �نح�سار منو �لطلب 

تر�جع  ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  من  �أوال،  �لقادمة:  �لف�سول  يف 

وترية �لنمو يف �ل�سني مع ت�ساوؤل �آثار �لدفعة �لتن�سيطية 

وتاأثر �ال�ستثمار باجلهود �لر�مية �إىل �إبطاء �لنمو �الئتماين؛ 

وثانيا، ُيتوقع �أن يختار �مل�ستخدمون �لنهائيون ��ستخد�م 

�ملخزونات �لتي تر�كمت بوترية �رشيعة خالل عام 2009 

خمزونات  بد�أت  وقد  �ال�ستثمار.  �أن�سطة  من  �ملزيد  لدعم 

خا�سعة  م�ستودعات  يف  بها  �ملحتفظ  �لعادية  �ملعادن 

ملر�قبة بور�سة �سنغهاي للعقود �مل�ستقبلية يف �النخفا�ص 

موؤخر�، حيث  �لتي حققتها  �لدورية  �لذروة  م�ستويات  عن 

ي�سهم  وقد  �ملخزون.  من  �ل�سحب  عمليات  �لنحا�ص  ت�سدر 

جتدد �رتفاع �سعر �ليو�ن �ل�سيني يف مو�زنة هذه �لعو�مل 

مل�ستهلكي  �ل�رش�ئية  �لقوة  زيادة  طريق  عن  جزئي  ب�سكل 

�نتعا�ص  على  �لدالئل  بع�ص  وظهرت  �ملحليني.  �ملعادن 

�لطلب على �ملعادن يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة خالل �أو�ئل 

عام 2010، ولكن �لوترية �لتدريجية للتو�سع �ملتوقع لهذه 

�القت�ساد�ت ت�سري �إىل �أن �القت�ساد�ت �ل�ساعدة �ستظل هي 

�لي�سار(.  على  �ل�سفلى  )�للوحة  �لطلب  لنمو  �ملحركة  �لقوة 

وبوجه عام، ي�سري ذلك �إىل �أنه من �ملتوقع �أن تزد�د �أ�سعار 

�ملعادن زيادة حمدودة حتى نهاية عام 2011. 

رئي�سي  بدور  بالعر�ص  �ملتعلقة  �لق�سايا  ت�سهم  ومل 

�الأ�سهر �ملا�سية. ويبقى �حلديد  �ل�سعرية يف  �لتغري�ت  يف 

ت�سعري  نظام  من  �لتحول  �أدى  حيث  �ال�ستثناء،  هو  �خلام 

�إىل �لتاأثري على عملية تكوين  �إىل �لت�سعري �لفوري  �لعقود 

�الآونة  يف  �الأ�سعار  �رتفاع  من  �سيئا  يف�رش  ورمبا  �أ�سعاره 

على منو  �ملفرو�سة  �لقيود  ت�سبح  قد  ذلك،  ومع  �الأخرية. 

و�لطلب  �لعر�ص  تو�زنات  حتديد  يف  �أهمية  �أكرث  �لعر�ص 

 .)5-1 )�الإطار  �ملتو�سط  �ملدى  على  �ل�سوق،  و�أ�سعار 

�إنتاجية �ملناجم )�لنحا�ص و�لق�سدير( و�أثر  وياأتي تدهور 

�ملعادن  �سهر  تاأثري  من  �حلد  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�سيا�سات 

تو�جه  �لتي  �لقيود  �أهم  بني  من  )�لر�سا�ص(  �لبيئة  على 

�لعر�ص. و�زد�دت ن�سب �ملخزون �إىل �ال�ستخد�م خالل فرتة 

�لركود مما �أتاح نوعا من �لوقاية �سد �ل�سدمات؛ غري �أن 

لهبوط  تتعر�ص  و�سوف  �النخفا�ص  يف  بد�أت  �لن�سب  هذه 

م�ستمر يف حالة ت�سجيل �الأ�سو�ق �لفورية عجوز�ت )�للوحة 
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االإطار 1-5: هل اأ�صبحت املعادن اأكرث ندرة، وما الذي تعنيه ندرتها لالأ�صعار؟

موؤلف هذ� �الإطار هو �سون رو�ص
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موؤ�رش  �سلوك  من  يتبني   ،1850 عام  �إىل  وبالعودة 

�الأ�سعار �حلقيقية للمعادن �لبخ�سة �أن عر�ص �ملعادن �زد�د 

�الأ�سعار �حلقيقية،  تر�جع  �لتا�سع ع�رش مع  �لقرن  وفرة يف 

منذ  ما  حد  �إىل  تو�زنا  �زد�د  و�لطلب  �لعر�ص  منو  �أن  كما 

عام 1900 مما �أدى �إىل ثبات �الأ�سعار �حلقيقية بوجه عام 

 Hotelling  ل�سكل �لبياين �الأول(. و��ستند �لتنبوؤ يف در��سة�(

- بانخفا�ص �الأ�سعار نتيجة هبوط �لتكاليف �حلدية - يف 

�سمحت  �لتي  �لتكنولوجية  �البتكار�ت  �إىل  منه  جانب كبري 

و�لتو�سل  �ملعادن  ��ستخر�ج  تكاليف  �نخفا�ص  من  مبزيج 

�إىل ��ستك�سافات جديدة لرت�سبات �ملعادن �خلام. وتخلل هذه 

وفرت�ت  �نتعا�ص  فرت�ت  جد�  �لطويل  �ملدى  على  �لتطور�ت 

وهناك  �الأحيان.  بع�ص  يف  لعقود  ت�ستمر  كانت  �نكما�ص 

�لوقت  �الأ�سعار مبرور  �سلوك  تغري  طر�ئق متبعة يف حتليل 

عن�رش  عليه  ُيطلق  ما  فح�ص  ومنها  �لطويل،  �ملدى  على 

�لتو�تر �ملنخف�ص يف هذه �ل�سال�سل. وميكن ��ستخال�ص هذ� 

ي�ستبعد  �لذي  �ملنخف�ص  �لتمرير  با�ستخد�م مر�سح  �لعن�رش 

�أو �القت�سادية  تاأثري �لتقلبات يف تو�تر �لدور�ت �ملو�سمية 

و�لتي لها دور موؤثر يف �سلوك �أ�سعار �ل�سلع �الأولية )در��سة

Cashin, McDermott, and Scott, 2002). وفيما يخ�ص 

يف  �لنمو  حمركات  �أحد  �ل�ساعدة  �القت�ساد�ت  متثل 

فرتة �لتعايف �القت�سادي �لعاملي �حلالية، و�ستو��سل على 

�ملرجح  ومن  �لقادمة.  �ل�سنو�ت  يف  �لنمو  قيادة  �الأرجح 

�الأولية  �ل�سلع  على  �لطلب  يف  �ل�رشيع  �لتز�يد  ي�ستمر  �أن 

هذه  منو  الأن  نظر�  �ملا�سي  �لعقد  طو�ل  �سائد�  كان  �لذي 

بكثافة  �الأولية  �ل�سلع  ��ستخد�م  على  يعتمد  �القت�ساد�ت 

من  �لعر�ص  �سيتمكن  فهل  �ملتقدمة.  �القت�ساد�ت  من  �أكرب 

�مل�ستويات  �الأ�سعار قريبة من  بقاء  �لطلب مع  مو�كبة منو 

�ل�سائدة �ليوم، �أم �أن تز�يد ندرة �ل�سلع �الأولية �سيكون مدعاة 

ال�ستمر�ر �رتفاع �الأ�سعار على �ملدى �لطويل؟ يتناول �الإطار 

تقييم  �لبخ�سة عن طريق  �ملعادن  فيما يخ�ص  �ل�سوؤ�ل  هذ� 

�حلقيقية  �الأ�سعار  �سلوك  وهو  للندرة  عليه  متعارف  موؤ�رش 

على �ملدى �لطويل. 

�أ�سعار  ل�سلوك  �القت�سادية  �لنظرية  توقعات  هي  وما 

در��سة         �أو�سحت  �لطويل؟  �ملدى  على  �الأولية  �ل�سلع 

)Hotelling (1931 �أن �أ�سعار �ملو�رد غري �ملتجددة ينبغي 
�أن تعك�ص �لتكلفة �حلدية ال�ستخر�جها وقيمتها حيث تكون 

�لقيمة �حلدية لالإبقاء على �الحتياطيات يف  �أي  متو�جدة، 

بارتفاع  تتنباأ  باأنها  �لنظرية  هذه  وت�ستهر  �الأر�ص.  باطن 

�أ�سعار �ملو�رد مبعدل م�ساٍو الأ�سعار �لفائدة �إذ� ظلت تكاليف 

فاإن  �لتو�زن،  حالة  ويف  تغيري.  دون  �حلدية  �ال�ستخر�ج 

م�ساٍو  �الأر�ص  باطن  يف  �الحتياطيات  �إبقاء  على  �لعائد 

متاما ملا كان ميكن ك�سبه كفائدة، في�ستوي �الأمر بالن�سبة 

من  �إ�سافية  وحدة  با�ستخر�ج  يكرتث  وال  �ملو�رد  ملالك 

�أنه  على  �الأ�سعار  �رتفاع  تف�سري  �إذ�  �الأولية. وميكن  �ل�سلعة 

�الأ�سعار حتى  �رتفاع  ��ستمر�ر  توقع  وميكن  �لندرة”	 “ريع 
يختنق �لطلب وُت�ستنفد �ملو�رد فعليا.   

�تباع  لعدم  �نعكا�سا  �لندرة  طبيعة  تغري  ميثل  وقد 

�الأ�سعار لهذه �لقاعدة يف �لو�قع �لعملي. فقد ترتفع �الأ�سعار 

�أ�رشع من �سعر �لفائدة، مما يعك�ص حدوث حتوالت  بوترية 

كعملية  �لعر�ص،  بتغيري  تلبيتها  ميكن  ال  �لطلب  يف  د�ئمة 

تعوي�سية، نتيجة لقيود مادية �أو تكنولوجية )مثل حمدودية 

�الحتياطيات �ملتو�فرة �أو تدهور جودة �ملعدن �خلام(. وقد 

تنخف�ص يف  �أو  عام  بوجه  تغيري  دون  �أي�سا  �الأ�سعار  تظل 

�لعر�ص(  )وزيادة  �حلدية  �ال�ستخر�ج  تكاليف  هبوط  حالة 

�أو �إذ� تو�سل �مل�ستخدمون �لنهائيون �إىل بد�ئل �أقل تكلفة، 

�أن �سلوك  وكالهما نتاج �لتكنولوجيا �حلديثة. ويعني ذلك 

ميثل  �أن  ميكن  �لطويل  �ملدى  على  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار 

م�سدر� للمعلومات �لتي تفيد يف تقييم كيفية تغري طبيعة 

�لندرة.
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�الأولية ميكن �أن متتد �إىل ع�رشين عاما، وت�سري �لتقدير�ت 

�إىل بلوغ متو�سط �لفرتة �لزمنية بني �الكت�ساف و�الإنتاج 

حو�يل ت�سع �سنو�ت )در��سة Sillitoe, 2000(.  وميكن �أن 

يوؤدي تباطوؤ ��ستجابة �لعر�ص للتحوالت يف �لطلب �إىل 

ن�ساأة دور�ت �سعرية متتد لفرت�ت �أطول مقارنة بالدور�ت 

بني  ترت�وح  لفرت�ت  متتد  ما  عادة  �لتي  �القت�سادية 

  .)Slade, 1982( عامني وثمانية �أعو�م

مقايي�ص  با�ستخال�ص  قمنا  �الإطار،  هذ�  والأغر��ص 

للمعادن  �حلقيقية  �الأ�سعار  يف  �ملدى  طويل  �لعن�رش 

ي�ستبعد  �ملنخف�ص  للتمرير  ح  ُمَر�سِّ با�ستخد�م  �لبخ�سة 

من  �أقل  مبعدل  تتو�تر  �لتي  �لدورية  �لتقلبات  جميع 

و�لدور�ت  �القت�سادية  �لدور�ت  ذلك  يف  )مبا  عاما   30

يف  �مل�سرتك  �لعامل  ��ستخال�ص  �أجل  ومن   
2
�لكربى(.

قمنا  منها،  معدن  لكل  �ملدى  طويلة  �الأ�سعار  مقايي�ص 

باحت�ساب �لعن�رش �لرئي�سي �الأول للمجموعات �ملختلفة 

�الأ�سعار.  بيانات  تو�فر  بدء  تاريخ  �أ�سا�ص  على  بينها، 

 %70 بني  يرت�وح  مبا  �الأول  �لرئي�سي  �لعن�رش  و�ساهم 

وذلك  �حلاالت،  جميع  يف  �لتباين  جمموع  من  و%80 

ح�سب �ملعادن �ملدرجة. 

وتبني هذه �ملقايي�ص �لتماثل �لكبري يف �سلوك عن�رش 

�لطويل.  �ملدى  �لبخ�سة على  للمعادن  �الأ�سعار �حلقيقية 

فبلغت هذه �الأ�سعار �أدنى م�ستوياتها يف �لفرتة بني عام 

�رتفعت  ثم  )�لزنك(   2000 وعام  )�الألومنيوم(   1996

بالن�سبة جلميع �ملعادن منذ ذلك �لوقت. وجاء ذلك يف 

تر�جعا  و�سهدت  عاما   25 حو�يل  �متدت  فرتة  �أعقاب 

وكان  �حلقيقية.  لالأ�سعار  �الجتاهي  �لعن�رش  يف  كبري� 

مقيا�ص �لعامل �مل�سرتك بني �الأ�سعار �حلقيقية للمعادن 

يف  �لقاع  م�ستوى  بلغ  قد  �لطويل  �ملدى  على  �لبخ�سة 

عاما  ع�رش  �الثنى  يف  ي�سجل  �أن  قبل    ،1998 دي�سمرب 

مدى  على  ي�سهدها  �رتفاع  م�ستويات  �أعلى  �ملا�سية 

قرن على �الأقل )ر�جع �ل�سكل �لبياين �الأول(. ومل يتوقف 

»�لركود  �أو  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة  ب�سبب  �الرتفاع  هذ� 

و�نتعا�ص  هبوط  �سبب  يرجع  ما  غالبا  و�إمنا  �لكبري«. 

تقلبات  �إىل   2007 عام  منذ  �مل�ساهدة  �ملعادن  �أ�سعار 

�لعن�رش �لدوري يف �الأ�سعار. 

�ملعادن  ندرة  تز�يد  على  �الأدلة  هذه  نف�رش  وكيف 

طلب  تز�يد  هو  تف�سري  �أهم  �لطويل؟  �ملدى  على  �لبخ�سة 

�ل�سلع  على  �ل�سني،  �سيما  وال  �ل�ساعدة،  �القت�ساد�ت 

�الأمريكي  �لدوالر  �أ�سعار  موؤ�رش�ت  �لتحليل  هذ�  ي�ستخدم 
2

ح   �أ�سعار �مل�ستهلكني يف �لواليات �ملتحدة وُمَر�سِّ �ملخف�سة مبوؤ�رش 

�سل�سلة  ح�سب  �لتعديل  مع  �ملتماثل،  غري  فيتزجري�لد  كري�ستيانو- 

�حلديد  وخام  و�لنحا�ص  �الألومنيوم  ت�سمل  �لتي   )1(1 �لبيانات 

و�لر�سا�ص. 

�ل�سلع �الأولية، على �لعك�ص من كثري من �ملتغري�ت �القت�سادية 

�لكلية، قد يكون من �ملالئم �أي�سا ��ستبعاد حتى �لتقلبات �لدورية 

�الأطول �أمد� �لتي ال عالقة لها بالندرة على �ملدى �لطويل. 

و�أفادت بع�ص �لدر��سات �ل�سابقة باإمكانية حدوث “دور�ت 

 Cuddington and )در��سة  �الأولية  �ل�سلع  الأ�سعار  كربى”	

Jerrett, 2008(، تدعمها يف ذلك �الأدلة �لتجريبية. على �سبيل 
�ملثال، ت�سهم �لعنا�رش بطيئة �حلركة )�أو بطيئة �لتو�تر( –	ومنها 

جمموع  من  كبرية  بح�سة  	– �لطويل  �ملدى  على  �لندرة  �آثار 

على  كربى  دور�ت  وجود  ولكن  �حلقيقية،  �الأ�سعار  يف  �لتغري 

 وترجع �الأ�سباب �الأ�سا�سية 
1
�أي�سا. �ملدى �ملتو�سط ي�سهم بدور 

يف  �لتاأخر  فرت�ت  طول  �إىل  �لكربى  �لدور�ت  هذه  حدوث  ور�ء 

�لر�أ�سمالية  و�ال�ستثمار�ت  و�ال�ستك�ساف  �لبحث  عمليات  تنفيذ 

يف �ل�سناعات �ملعدنية، ولي�ص �إىل �لندرة �حلقيقية على �ملدى 

�لطويل. على �سبيل �ملثال، فاإن متو�سط �لفرتة �لالزمة للتاأكد من 

�كت�ساف �ملعادن �لبخ�سة و�ملعادن �لنفي�سة بعد عملية �لبحث 

من  يت�سح  �لتحليل،  هذ�  يتناولها  �لتي  �ملعادن  معظم  يخ�ص  فيما   
1

�أ�سكال �لدور�ت، �لتي تفكك �لتباين يف �الأ�سعار �حلقيقية �إىل دور�ت خمتلفة 

�لتو�تر، �أن �لدور�ت �لتي ت�ستغرق فرت�ت �أطول بكثري من �لدورة �القت�سادية 

ت�ساهم بح�سة كبرية ب�سكل خا�ص يف �لتباين. 
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�لعر�ص  ��ستجابة  يف  �لن�سبي  �لتباطوؤ  على  ف�سال  �الأولية 

)�ل�سكل �لبياين �لثاين(. ويف �لفرتة من 1998-2009 �سجل 

تقريبا   %4 بلغ  منو�  �لبخ�سة  �ملعادن  على  �لعاملي  �لطلب 

على �أ�سا�ص �ملتو�سط �ل�سنوي، �أي مبا يزيد قليال عن معدل 

�أ�سو�ق  معظم  حتولت  لذلك،  ونتيجة   
3
�الأويل. �الإنتاج  منو 

�ملعادن �إىل ت�سجيل عجز، �أو �أو�سكت على ذلك، مقي�سا على 

�سد�د  ومت  و�ال�ستهالك.  �الأويل  �الإنتاج  بني  �لفرق  �أ�سا�ص 

فجوة �لعجز بال�سحب من �ملخزون �أو ��ستخد�م �خلردة، غري 

�أن هذين �ملوردين ظال حمدودين.

الرتفاع  �ال�ستجابة  عالمات  بع�ص  �لعر�ص  و�أبدى 

�الأويل  �لعاملي  �الإنتاج  �سجل   2007 عام  ويف  �الأ�سعار، 

�الأقل؛  على  �سنو�ت   10 يف  �ل�سنوية  منوه  معدالت  �أعلى 

تز�ل  �لكبري« فال  »�لركود  �أعقاب فرتة  ومع هذ�، حتى يف 

�لعر�ص  مو�كبة  �إمكانية  ب�ساأن  متز�يدة  خماوف  هناك 

�الأمر جزئيا فقط  للنمو �ال�ستهالكي م�ستقبال. ويرتبط هذ� 

بق�سور �ال�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية. و�أدت �لقيود �لتكنولوجية 

�إنتاجية  و�جليولوجية يف حالة بع�ص �ملعادن �إىل تر�جع 

�أي�سا  �أدت  ورمبا  و�لق�سدير.  �لنحا�ص  �سيما  –	ال  �ملناجم 

تكنولوجيا  على  �لبيئية  �ل�سيا�سات  فر�ستها  �لتي  �لقيود 

 مقي�سا على �أ�سا�ص �ملتو�سط �ملرجح يف موؤ�رش �سندوق �لنقد �لدويل 
3
 

و�لق�سدير  و�لنيكل  و�لر�سا�ص  �خلام  و�حلديد  و�لنحا�ص  لالألومنيوم 

و�لزنك.

�أخرى  معادن  حالة  يف  �لعر�ص  تقلي�ص  �إىل  �حلالية  �الإنتاج 

–	ال �سيما �لر�سا�ص، وكذلك �الألومنيوم ولكن بقدر �أقل.     
�لعر�ص  تو�زن  �أن  يعني  �لندرة  تز�يد  على  �أدلة  تو�فر  هل 

و�لطلب يقت�سي �رتفاع �الأ�سعار م�ستقبال؟ يفيد مقيا�ص �لندرة 

مل  �لبخ�سة  �ملعادن  �أ�سعار  باأن  �لتحليل  هذ�  يف  �مل�ستخدم 

تتجاوز منت�سف �لطريق تقريبا نحو زياد�ت �الأ�سعار �الجتاهية 

كان   ،1850 عام  منذ  �حلاالت  متو�سط  ويف  �حلالية.  للفرتة 

�لعامل �مل�سرتك يف عن�رش �أ�سعار �ملعادن على �ملدى �لطويل 

ينتقل من �لقاع �إىل �لذروة يف فرتة تبلغ 20 عاما، برغم تباين 

�ملدد �لزمنية لفرت�ت �النتعا�ص �لدوري و�عتمادها على وترية 

4
�البتكار �لتكنولوجي.

�ملقنعة على  �لعالمات  قليل من  �الآونة، هناك  وحتى هذه 

��ستمر�ر  �ساأن  �ملعادن، ومن  �لنمو يف عر�ص  �رتفاع  ��ستمر�ر 

للعو�مل  �لكبري  �لتعوي�سي  �لدور  مينع  �أن  �لعاملي  �لتعايف 

باملعدالت  �لطلب  منو  ��ستمر  �إذ�  �أنه  ذلك  ويعني  �لدورية. 

�مل�ساهدة على مد�ر �لعقد �ملا�سي، فرمبا �سهدنا لبع�ص �لوقت 

��ستمر�ر �الرتفاع يف درجة �لندرة �لتي ت�سهدها �حلقبة �حلالية، 

�ل�سعودية الأ�سعار �ملعادن، وميل ميز�ن خماطر  و�الجتاهات 

�الأ�سعار نحو �جتاه �سعودي.

وبلغ  �لتحول.  نقاط  حتديد  يف  بو�سان  بر�ي-  منهجية  �إىل  ��ستناد�   
4

�إىل  �لذروة  من   - �لتو�تر  منخف�سة  للدور�ت  �لزمنية  �لفرتة  طول  متو�سط 

�لذروة –	با�ستخد�م مر�سح �لتمرير �ملنخف�ص حو�يل 35 عاما. 

�ل�سفلى على �ليمني(. ومن �ملتوقع �أن يظل ميز�ن �ملخاطر 

على �ملدى �ملتو�سط مائال نحو جتاوز �الأ�سعار �مل�ستويات 

�ملتوقعة، ال�سيما بالن�سبة للنحا�ص. 

امل�صتجدات يف اأ�صواق الغذاء

�لربعني  خالل  عام  ب�سكل  �لغذ�ء  �أ�سعار  �نخف�ست 

�الأولني من عام 2010 ولكنها بد�أت يف �لتعايف منذ ذلك 

�لوقت تاركة موؤ�رش �ل�سندوق الأ�سعار �الأغذية و�مل�رشوبات 

�أعلى بن�سبة 20% يف �لفرتة من بد�ية �ل�سنة حتى تاريخه 

)�ل�سكل �لبياين 1-22، �للوحة �لعليا على �لي�سار(. و�زد�د 

تقلب �الأ�سعار نوعا ما يف �ل�سهور �الأخرية، ولكنه ال يز�ل 

�لفرتة  �ملتحققة يف  �ملرتفعة  �مل�ستويات  من  بكثري  �أدنى 

2008-2009، و�نخف�ص �حتمال حدوث حتركات حادة 

و�قع  من  �سمنا  يقدر  �لذي  	– �مل�ستقبل  يف  �الأ�سعار  يف 

�لعليا  )�للوحة  طفيفا  �نخفا�سا  	– �خليار  عقود  �أ�سعار 

على �ليمني(. وعلى عك�ص �ل�سلع �الأولية �الأخرى، مبا فيها 

ح�سا�سية  �لغذ�ء  �أ�سعار  �أظهرت  و�لطاقة،  �لعادية  �ملعادن 

�لنمو  توقعات  تغري  جتاه  �الأخرية  �ل�سهور  يف  حمدودة 

�لعاملي �أو تغري �أو�ساع �الأ�سو�ق �ملالية �لعاملية. و��ستمر 

�الرتباط بني �أ�سعار �لغذ�ء و�ل�سلع �الأخرى يف �النخفا�ص 

ب�سورة مطردة منذ �أن و�سل �إىل م�ستوى �لذروة يف �أو�ئل 

عام 2009، ويقرتب �لتحرك �مل�سرتك �الآن من �مل�ستويات 

و�لك�ساد  �النتعا�ص  دورة  قبل  �لغذ�ء  �أ�سو�ق  ميزت  �لتي 

�إىل  �الأو�ساع  عودة  يعك�ص  ما  وهو   ،2009-2008 يف 

طبيعتها )�للوحة �لو�سطى على �لي�سار(.

يف  طبيعتها  �إىل  �الأو�ساع  عودة  يف  �لف�سل  ويعود 

جانب كبري منها �إىل �لتاأثري �ملهيمن مرة �أخرى لتطور�ت 

�لغذ�ئية  �ملحا�سيل  على  معينة  �أولية  �سلع  يف  �لعر�ص 

�ل�سلع  �أ�سعار  كانت  بينما  �لتحديد،  وجه  فعلى  �لرئي�سية. 

�الأوىل  �الأ�سهر  خالل  �الرتفاع  يف  �آخذة  �الأخرى  �الأولية 

من عام 2010 مع حت�سن �آفاق �القت�ساد �لعاملي، �أخذت 

�لطلب  توقعات  ظلت  حيث  �النخفا�ص  يف  �لغذ�ء  �أ�سعار 

)�للوحة  �لعاملي  �لعر�ص  توقعات  وُرفعت  ن�سبيا  ثابتة 

�الأر��سي  م�ساحة  تو�سع  و�أ�سهم  �ليمني(.  على  �لو�سطى 
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�ملح�سودة على م�ستوى �لعامل ��ستجابة الرتفاع �الأ�سعار 

�إىل جانب  �لطلب،  �لفرتة 2005-2008 يف زيادة  خالل 

قوة �لغلة، وهو ما يرجع يف جانب منه �إىل �أمناط �لطق�ص 

�ملو�تية يف مناطق �الإنتاج �لكربى. وبد�أ يف �الأ�سهر �الأخرية 

تخفي�ص تقدير�ت �ملعرو�ص �لعاملي للمحا�سيل �لرئي�سية 

لعام  �لقمح  حم�سول  تقدير�ت  و�سهدت   .2010 عام  يف 

2010 �أ�سد تخفي�ص ب�سبب �سوء �الأحو�ل �جلوية يف رو�سيا 

و�أوكر�نيا، وبدرجة �أقل يف �أمريكا �ل�سمالية. وحتى �الآن، ال 

يز�ل �نت�سار �آثار �سدمات �لعر�ص هذه �إىل �أ�سعار �الأغذية 

�الأخرى حمدود�، وهو ما يرجع جزئيا �إىل �ل�سبغة �ملوؤقتة 

ُعدِّلت  �لقمح. وقد  �لن�سبية ملخزونات  و�لوفرة  لل�سدمات، 

بخف�سها  �الأخرى  �لرئي�سية  للمحا�سيل  �حل�ساد  توقعات 

ب�سورة حمدودة، حيث �أ�سهمت �الآثار �ملبكرة لنمط طق�ص 

�آ�سيا.  �لناجت يف  )La Niña( يف �نخفا�ص  �لنينيا  ظاهرة 

�إىل  �لتعديالت، ال تز�ل �الآفاق ت�سري  �لرغم من هذه  وعلى 

وفرة ن�سبية للمعرو�ص يف �ل�سنة �حلالية من بد�ئل �لقمح 

قد  �لتي  و�ملحا�سيل  و�الأرز،  �لذرة  ذلك  يف  مبا  �ملمكنة، 

تتاأثر ب�سكل غري مبا�رش بارتفاع �أ�سعار �لقمح، مبا يف ذلك 

فول �ل�سويا. 

�ملو�د  �لطلب على  �لن�سبي حل�سا�سية  �النخفا�ص  ويدل 

�لطلب  منو  �أن  على  �لدورية  �لتقلبات  جتاه  �لغذ�ئية 

�لفعلي و�ملتوقع ال يز�ل حمدود�. ومن �ملتوقع �أن ت�ستمر 

�القت�ساد�ت �ل�ساعدة يف �مل�ساهمة بن�سبة كبرية يف منو 

-2010 �لفرتة  خالل  �لرئي�سية  �ملحا�سيل  على  �لطلب 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  يف  �لطلب  يز�ل  ال  حيث   ،2012

متباطئا نوعا، مو��سال �لنمط �ل�سائد يف �ل�سنو�ت �الأخرية 

�لنمو  وترية  تباطوؤ  وميثل  �لي�سار(.  على  �ل�سفلى  )�للوحة 

يف  �أ�سهمت  �لتي  �لعو�مل  �أحد  �حليوي  �لوقود  �إنتاج  يف 

�إىل  �لوقود  �أ�سعار  �نخفا�ص  �أدى  حيث  �لطلب،  منو  كبح 

�نخفا�ص ن�سبة �أ�سعار �لطاقة �إىل �لغذ�ء ومن ثم �نخفا�ص 

�حلافز على ��ستخد�م �لوقود �حليوي. غري �أن هذ� �لتباطوؤ 

قد يكون موؤقتا، حيث تعافت �أ�سعار �لطاقة بوترية �أ�رشع 

من �أ�سعار �لذرة )�للوحة �ل�سفلى على �ليمني(. ومع خروج 

عدد من كبار منتجي �الإيثنول يف �لواليات �ملتحدة �الآن 

من د�ئرة �الإفال�ص �أو �أعادة ت�سغيلهم من�ساآت �إنتاج معطلة، 

فمن �ملتوقع �أن تزد�د ن�سبة حم�سول �لذرة �مل�ستخدمة يف 

عام  يف   %35 �إىل  لت�سل  حمدودة  زيادة  �الإيثنول  �إنتاج 

�لطلب على  زيادة  �حتماالت  �أي�سا  تعتمد  2010. و�سوف 

وت�سمل  �ملعتمدة.  �لعامة  �ل�سيا�سات  على  �حليوي  �لوقود 

�ال�ستخد�م  �سالحيات  على  تغيري�ت  �إدخال  ذلك  �أمثلة 

و�حلدود �لق�سوى، مبا يف ذلك نتيجة �ال�ستعر��ص �حلايل 

لكمية �الإيثنول �مل�ستخدمة يف �لبنزين �ملباع يف �لواليات 

�ملتحدة، وغريه من �أ�سكال �لدعم �حلكومي، من قبيل دعم 

�لوقود. 
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بالقيمة  مرتفعة  �لوقود  �أ�سعار  تز�ل  ال  عام،  وبوجه 

�لقليلة  �لعقود  مد�ر  على  باملتو�سطات  مقارنة  �حلقيقية 

�أن ت�سمن تو�سع  �ملا�سية، وُيتوقع لها عند هذ� �مل�ستوى 

�لطلب و�لعر�ص ب�سورة متو�زنة �إىل حد بعيد. وعلى �ملدى 

�لقريب، من �ملمكن �أن تزد�د ن�سب �ملخزون �إىل �ال�ستخد�م، 

�ملحا�سيل  �أ�سو�ق  لدى  يتوفر  رمبا  �إذ  �لقمح،  با�ستثناء 

�لرغم  وعلى  و2011.   2010 عامي  يف  فائ�سا  �لرئي�سية 

�إىل  �ملخزون  ن�سب  تعود  �أن  �ملرجح  غري  فمن  ذلك،  من 

فقد  ثم  ومن   
28

�الأجل. طويلة  متو�سطاتها  �إىل  �ال�ستخد�م 

على  �لرئي�سية  �لغذ�ئية  �ل�سلع  �أ�سو�ق  بع�ص  قدرة  تكون 

�مت�سا�ص �سدمات �لطلب حمدودة ن�سبيا، مما ي�سري �إىل �أن 

�أ�سعار �لغذ�ء �سوف تظل مرتهنة مبخاطر جتاوز �لتوقعات 

على �ملدى �ملتو�سط. 

امللحق 2-1: موؤ�رضات تتبع النمو

موؤلف هذا الف�سل هو تروي ماتي�سون، مب�ساعدة بحثية من 

ديفيد ريك�سفلد.

طائفة  ت�ستخدم  للنمو  موؤ�رش�ت  ت�سميم  موؤخر�  جرى 

�مللحق  هذ�  ويتناول  �القت�سادية.  �لبيانات  من  و��سعة 

بع�ص  ويقدم  �لنمو  موؤ�رش�ت  �إليها  ت�ستند  �لتي  �ملنهجية 

كل  موؤ�رش  حل�ساب  �مل�ستخدمة  �لبيانات  عن  �لتفا�سيل 

�لنمو  موؤ�رش�ت  مالءمة  مدى  �أي�سا  �مللحق  ويتناول  بلد. 

لل�سلوك �ل�سابق لنمو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي على 

�أ�سا�ص ف�سلي ومدى جودة �لتنبوؤ�ت �لتي ت�سدرها مقارنة 

ب�سل�سلة زمنية مرجعية ب�سيطة. 

وترمز �الألو�ن �مل�ستخدمة يف �خلريطة �حلر�رية لتتبع 

�لنمو  موؤ�رش�ت  �سلوك  �إىل   )23-1 �لبياين  )�ل�سكل  �لنمو 

�لبياين 1- �ل�سكل  �لزمنية. ويو�سح  �لفرت�ت  �جلديدة عرب 

�ألو�ن  من  لون  كل  داللة  تف�سري  لكيفية  مب�سطا  مثاال   24

من  �أدنى  منو  م�ستوى  �إىل  ي�سري  فالربتقايل  �خلريطة: 

و�لوردي  و�الأحمر  �لهبوط؛  يف  وم�ستمر  �لعام  �الجتاه 

على  ومرت�جعة،  متز�يدة  مبعدالت  �نكما�ص  �إىل  ي�سري�ن 

�لتو�يل؛ وميثل �للون �الأزرق �لفاحت بدرجتيه معدالت منو 

�آخذة يف �لتز�يد، حيث ت�سري �أفتح درجة �إىل �أن �لنمو �أدنى 

من م�ستو�ه �ملمكن؛ وت�سري �أدكن درجاته �إىل �أن �لنمو �آخذ 

يف �لرت�جع ولكنه ال يز�ل �أعلى من م�ستو�ه �ملمكن.

وللعلم بخلفيات �الأمور، من �ملهم �أن نتفهم �أن �لبيانات 

�القت�سادية غالبا ما تكون مزعجة للغاية وال تتوفر �إال بعد 

فا�سل زمني طويل. ومن ثم فاإن حتديد �حلالة �الأ�سا�سية 

�إذ  �لعملي،  �لو�قع  يف  �ل�سعوبة  بالغ  �أمر  لالقت�ساد�ت 

من  جمعها  يجري  �لتي  �ملعلومات  من  مزيجا  يتطلب 

اآفاق االقت�ساد  �أبريل 2010 من تقرير   ر�جع �لف�سل �الأول من عدد 
28

 

العاملي، �ل�سفحتني 41-40. 



�آفاق �القت�ساد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��ستعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  �6

102007 08 08 09 09 10
Haver Analytics

مناذج �قت�سادية و�إح�سائية وكذلك، ولعله �الأهم، من �آر�ء 

موؤ�رش�ت  �إىل  �لنظر  ينبغي  �خللفية،  و�إز�ء هذه  �قت�سادية. 

تقييم  �أدو�ت  جمموعة  �إىل  مفيدة  �إ�سافة  �أنها  على  �لنمو 

�حلالة �لر�هنة للن�ساط �القت�سادي. 

منوذج العوامل الديناميكية  

تقدير  يف  �لديناميكية  �لعو�مل  منوذج  ُي�ستخدم 

 وتربز �لفائدة �لكبرية لهذ� �لنموذج يف 
29

موؤ�رش�ت �لنمو.

�ل�سال�سل  من  كبري�  عدد�  ي�ستخدم  الأنه  نظر�  �ل�سياق،  هذ� 

تنبوؤ�ت  وي�سدر  منا�سب  وقت  يف  �القت�سادية  �لزمنية 

معقولة على �ملدى �لق�سري.

�إجمايل  �أن منو  �لديناميكية  �لعو�مل  ويفرت�ص منوذج 

�لناجت �ملحلي �حلقيقي yt  ميكن تق�سيمه �إىل عن�رش م�سرتك 

معظم  �مل�سرتك  �لعن�رش  وير�سد   .et متفرد  وعن�رش   ct
�ملوؤ�رش�ت  من  كبرية  وطائفة  �لنمو  بني  �مل�سرتك  �لتباين 

يوؤثر  �أن  �ملتفرد  �لعن�رش  يف  ُيفرت�ص  بينما  �القت�سادية، 

على �لنمو فح�سب:

yt = m + ct + et ،حيث، )et ~ N(0, ψ، )�ألف-1-2-1(

 Ft = (F1t, . . . , Frt( مع ct = ΛFt   قيمة ثابتة و  m  حيث

�مل�سرتك  �لعن�رش  يرتبط  ثم  ومن   .Λ = (l1, . . . , lr(و
بالنمو من خالل مزيج خطي من عدد قليل r من �لعو�مل 

�مل�سرتكة Ft. وُتقّدر �لعو�مل �مل�سرتكة، بدورها، با�ستخد�م 

�ملوؤ�رش�ت  من  كبرية  تكون  قد  جمموعة  من  معلومات 

باعتباره  للنمو  �مل�سرتك  �لعن�رش  وُي�ستخدم  �القت�سادية. 

موؤ�رش �لنمو لكل بلد. 

وُتر�سد ديناميكية �لعو�مل �مل�سرتكة عن طريق عملية 

�النحد�ر �لذ�تي للمتجهات �لتالية: 

 Ft = ∑ biFt–i + Bnt، حيث،)nt ~ N(0, Iq،)�ألف-2-2-1(

حيث متثل  bis م�سفوفات r × r، و p هي طول �لفا�سل 

�لزمني للعملية، و B هي م�سفوفة  r × q، و  q عدد �ل�سدمات 

�مل�سرتكة �الأ�سا�سية �لتي تقود �القت�ساد. وُيفرت�ص بوجه 

عام �أن يكون عدد �لعو�مل �لثابتة  r  �أكرب من عدد �ل�سدمات 

�مل�سرتكة وذلك لر�سد �لعالقات �لديناميكية يف �القت�ساد 

�لتي  �لتف�سيلية  �الفرت��سات  على  ولالطالع  �ملعني. 

 Giannone,( �إليها �لنموذج ميكن مر�جعة در��سة  ي�ستند 

 .Reichlin and Sala (2005

)Giannone, Reichlin and Small (2008؛  در��سة  ر�جع   
29

 Liu, Romeu and قيد �الإ�سد�ر(؛ ودر��سة( Matheson (2010( ودر��سة

Matheson )قيد �الإ�سد�ر(.

′

p

i=1
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وبالن�سبة ملوؤ�رش�ت �لنمو، يتم �ختيار �لعو�مل �مل�سرتكة 

لكل بلد وعند كل نقطة زمنية با�ستخد�م قاعدة ب�سيطة   r
�ختيار عدد  ويتم  �الإحكام:  �ملبالغة يف  �إىل جتنب  تهدف 

 (SBC( لعو�مل للحد من معيار �ملعلومات �لبيزي ل�سو�رتز�

�ملحلي  �لناجت  الإجمايل  �لف�سلي  �لنمو  �نحد�ر  باإجر�ء 

�ختيار  يتم  ذلك،  وبعد  �مل�سرتكة.  �لعو�مل  على  �حلقيقي 

�ملعلومات  با�ستخد�م معايري   q �مل�سرتكة  �ل�سدمات  عدد 

�ملو�سحة يف در��سة )Bai and Ng (2007. وُيحدرَّد عدد 

�لفو��سل �لزمنية للعو�مل p  �لو�ردة يف �لنموذج با�ستخد�م 

معيار �ملعلومات �لبيزي. 

وتتمثل �إحدى �ملز�يا �لرئي�سية لهذ� �الإطار يف �إمكانية 

بع�ص  لدى  يكون  عندما  �مل�سرتكة  �لنمو  عنا�رش  تقدير 

�لفو��سل  ب�سبب  �لعينة  نهاية  يف  مفقودة  قيم  �ملوؤ�رش�ت 

�لزمنية للن�رش. ويتيح ذلك ��ستخد�م جميع �ملعلومات يف 

وقت منا�سب.    

اختيار البيانات

يف  �الأهمية  بالغة  خطوة  �لبيانات  �ختيار  وميثل 

ت�سميم �ملوؤ�رش�ت. فاختيار �سال�سل تفرط يف �لرتكيز على 

قطاعات حمددة يف �القت�ساد من �ساأنه �أن ي�سفر عن حتيز 

�لتقدير�ت، مما يحد من فعالية منوذج �لعو�مل �لديناميكية 

يف تقدير �لعو�مل �الأ�سا�سية �لتي حترك �لنمو. 

من  بلد  كل  بيانات  باختيار  �سديدة  عناية  �أولينا  فقد 

ل�سعف  ونظر�  �القت�ساد.  قطاعات  من  و��سعة  جمموعة 

�القت�ساد�ت  ببع�ص  �ملتعلقة  ال�سيما  �لبيانات،  جودة 

�ل�ساعدة، ُي�ستخدم منهج متعدد �خلطو�ت لتنقية �لبيانات 

من �لقيم �ل�ساذة �أو �مل�ساهد�ت �ملفقودة. وتقا�ص �الأغلبية 

�ل�سهري،  �لتو�تر  مبعدل  �لزمنية  �ل�سال�سل  من  �لعظمى 

�ليومية  �لتو�تر  مبعدالت  �ملتبقية  �ل�سال�سل  تقا�ص  حيث 

تو�تر  معدل  �إىل  �ل�سال�سل  جميع  حتويل  ومت  و�لف�سلية. 

تكون  بحيث  حتويلها  مت  �الأمر،  �قت�سى  وحيثما  �سهري، 

قبل  )�لال�سكون(  �الأجل  طويلة  �جتاهات  �أي  من  مفرغة 

30
�إجر�ء تقدير�ت منوذج �لعو�مل �لديناميكية.

وعموما، �ختريت �لبيانات بحيث تغطي �لفئات �لتالية 

)يرد بالقائمة �أنو�ع متثيلية للبيانات(:

 ُت�ستوفى �ل�سال�سل �لف�سلية، بينما حتول �ل�سال�سل �ليومية �إىل متو�سطات 
30

�سهرية. وتوؤخذ �للوغاريتمات �لطبيعية من �ل�سال�سل �لتي ال ميكنها �أخذ قيم 

�سالبة �أو تقا�ص بالن�سب �ملئوية، وتوؤخذ �الختالفات �لف�سلية من �ل�سال�سل 

غري �ل�ساكنة. وال يجري حتويل �لبيانات �ملتبقية. 
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اجلدول 1-3:  ملخ�ض البيانات وتقييم النموذج

)عدد ال�سال�سل في كل فئة(

بدء �لعينة �لبلد

�لن�ساط

)�مل�سوح(

�لن�ساط

)�لبيانات 

�لتجارة�ملوؤكدة(

�الأو�ساع 

�ملالية

�لتوظيف 

و�لدخل

�الأ�سعار 

�ملجموعو�لتكاليف

معامل 

�لتحديد 

1
بدء �لتنبوؤ�ت)%(

جذر متو�سط 

مربع �خلطاأ 

�لن�سبي

20080.89: �ل�سهر 1015103831 164616�سفر2003: �ل�سهر 1�الأرجنتني

20001.20: �ل�سهر 2032171551  19943237428: �ل�سهر 1�لنم�سا

20010.76: �ل�سهر 1012148591 199617315622: �ل�سهر 1�لرب�زيل

20000.87: �ل�سهر 1718161731 199419573812: �ل�سهر 1كند�

20050.82: �ل�سهر 1217150471 295330 20009: �ل�سهر 1�سيلي

20060.80: �ل�سهر 3417192421  20002382297: �ل�سهر 1�ل�سني

20050.68: �ل�سهر 2118141611 443919�سفر2000: �ل�سهر 1كولومبيا

20050.83: �ل�سهر 3011149521 9611 1�سفر2000: �ل�سهر 1�جلمهورية �لدومينيكية

20050.84: �ل�سهر 20110311 2  31561�سفر2000: �ل�سهر 1�إكو�دور

20000.72: �ل�سهر 29116911 6 199420271717: �ل�سهر 1منطقة �ليورو

20000.80: �ل�سهر 2439188801 199460282017: �ل�سهر 1فرن�سا

20000.88: �ل�سهر 2615187841 199458313918: �ل�سهر 1�أملانيا

20050.97: �ل�سهر 1932170461 200033412619: �ل�سهر 1�ليونان

20071.44: �ل�سهر 12127661 4 200032253618: �ل�سهر 1�لهند

20080.68: �ل�سهر 24107451 3 244112 20043: �ل�سهر 1�إندوني�سيا

20000.71: �ل�سهر 1230174801 199455322322: �ل�سهر 1�إيطاليا

20000.84: �ل�سهر 113651 6 7  19943039229: �ل�سهر 1�ليابان

20050.87: �ل�سهر 581 1997 5 105112�سفر2000: �ل�سهر 1كاز�خ�ستان

20050.48: �ل�سهر 2030198891 200037494220: �ل�سهر 1كوريا

20050.69: �ل�سهر 1716129671 200020333310: �ل�سهر 1�ملك�سيك

20050.91: �ل�سهر 1420124681 482418�سفر2000: �ل�سهر 1بريو

20050.88: �ل�سهر 3038201781 200026443726: �ل�سهر 1�لربتغال

20050.45: �ل�سهر 1739176861 200032403117: �ل�سهر 1رو�سيا

20050.99: �ل�سهر 27178471�سفر28121 2�سفر2000: �ل�سهر 1�ململكة �لعربية �ل�سعودية

20000.88: �ل�سهر 1429193651 199424584523: �ل�سهر 1جنوب �إفريقيا

20000.92: �ل�سهر 4159262871 199444683317: �ل�سهر 1�إ�سبانيا

20000.78: �ل�سهر 4249290581 199459606614: �ل�سهر 1�ل�سويد

20070.82: �ل�سهر 1519187731 200252463817: �ل�سهر 1تركيا

20000.90: �ل�سهر 2936242881 199463583422: �ل�سهر 1�ململكة �ملتحدة

20000.64: �ل�سهر 2124131721 199415411515: �ل�سهر 1�لواليات �ملتحدة

20060.74: �ل�سهر 2935134621  22399�سفر2001: �ل�سهر 1�أوروغو�ي

20080.47: �ل�سهر 28120721 3 262241�سفر2004: �ل�سهر 1فنزويال

 “معامل �لتحديد”	بني منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي �ملح�سوب على �أ�سا�ص ف�سلي وتقدير منوذج �لعو�مل �لديناميكية للعن�رش �مل�سرتك للنمو يف �لعينة بالكامل. وت�سري خانة “بدء �لتنبوؤ�ت”	�إىل بد�ية فرتة 
1

�لتقييم خارج نطاق �لعينة. وت�سري خانة “جذر متو�سط مربع �خلطاأ �لن�سبي”	�إىل جذر متو�سط مربع �خلطاأ �مل�ستخدم يف �لتنبوؤ باإجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي �لف�سلي �لتايل مقارنة بجذر متو�سط مربع �خلطاأ �ملاأخوذ 

من منوذج لالنحد�ر �لذ�تي. وتعتمد تنبوؤ�ت منوذج �لعو�مل �لديناميكية على �لبيانات �لتي كانت من �ملمكن �أن تتاح يف بد�ية �ل�سهر �لثالث من كل ف�سل.

�مل�سرتيات،  مديري  موؤ�رش�ت  	– )�مل�سوح(  �لن�ساط  	•
وموؤ�رش� ثقة �مل�ستهلكني و�رشكات �الأعمال.

�لتجزئة،  مبيعات  	– �ملوؤكدة(  )�لبيانات  �لن�ساط  	•
و�الإنتاج �ل�سناعي؛

�لتجارة –	�ل�سادر�ت، و�لو�رد�ت، و�أ�سعار �ل�رشف؛  	•
�الأ�سهم،  و�أ�سعار  �لفائدة،  �أ�سعار  	– �ملالية  �الأو�ساع  	•

و�الأو�ساع �الئتمانية؛

�لتوظيف و�لدخل –	�لتوظيف، و�الأجور؛ 	•
و�الأ�سعار و�لتكاليف –	موؤ�رش �أ�سعار �ملنتجني وموؤ�رش  	•

�أ�سعار �مل�ستهلكني، وتوقعات �لت�سخم. 

�ملتعلقة  �ملعلومات  بع�ص  على  �الطالع  وميكن 

�جلدول  يف  وت�سنيفاتها  �مل�ستخدمة  �لزمنية  بال�سال�سل 

�القت�ساد�ت  ملعظم  بالن�سبة  �لعينة  فرتة  وتبد�أ   .1-3

�ملتقدمة يف عام 1994؛ وتبد�أ �لعينة بالن�سبة لكثري من 

لعدم  نظر�  �لوقت  ذلك  بعد  �ل�ساعدة  �الأ�سو�ق  �قت�ساد�ت 

ويتفاوت عدد  �نقطاعات هيكلية.  �لبيانات ووجود  تو�فر 

ح�سب  �لبلد�ن  خمتلف  يف  كذلك  �مل�ستخدمة  �ل�سال�سل 

زمنية  �سل�سلة   97 بني  ما  ويرت�وح  �ملتو�فرة،  �لبيانات 

لكاز�خ�ستان و290 �سل�سلة لل�سويد.

تقييم موؤ�رضات النمو    

�ل�سلوك  �لنمو يف و�سف  موؤ�رش�ت  للتعرف على جودة 

�أ�سا�ص  على  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  لنمو  �ل�سابق 

�لذي  �لنمو  لتباين  �ملئوية  �لن�سبة  �حت�ساب  ف�سلي، جرى 

بهذه  بيانا   1-3 �جلدول  ويورد   .  R2
�ملوؤ�رش�ت تف�رشه 

من  كبري  قدر  عام  بوجه  �ملوؤ�رش�ت  وتف�رش  �الإح�ساء�ت. 

�ل�ساعدة.  �القت�ساد�ت  ال�سيما  �لبلد�ن،  �أغلبية  يف  �لنمو 

ونظر� الأن موؤ�رش�ت �لنمو عبارة عن تقدير�ت لعن�رش �لنمو 
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�ل�سائع �الأ�سا�سي، فغالبا ما تكون قدرتها �لتف�سريية لي�ست 

على نف�ص �لقدر من �لقوة بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ل�ساعدة، 

وعر�سة ملزيد من  تقلبا  �أكرث  �لنمو  يكون  ما  غالبا  حيث 

�ل�سدمات �ملتفردة. 

�سلوك  �الأ�سا�سية لالقت�ساد على  تقييم �حلالة  ويرتهن 

�لبيانات �ملتو�فرة و�لنموذج �مل�ستخدم يف حتليل �لبيانات. 

�لفرتة  �جلديدة على مدى  �لبيانات  تعديل  ثم، ميكن  ومن 

عن  �ختلفت  �إذ�  �سو�ء  حد  على  �لتوقع  وفرتة  �لتاريخية 

�لتقدير�ت �ل�سابقة �ل�سادرة عن �ملوؤ�رش�ت. وقد ي�سفر ذلك 

�حلقيقي.  �لوقت  ز�ئفة يف  الإ�سار�ت  �ملوؤ�رش�ت  �إ�سد�ر  عن 

�لوقت  يف  �لتوقع  لتجربة  حماكاة  �أجريت  فقد  وعليه، 

�حلقيقي من �أجل تقييم مدى جودة �أد�ء �ملوؤ�رش�ت. 

 وعلى وجه �لتحديد، تقدر �ملوؤ�رش�ت مرة كل ربع �سنة، 

على مدى فرتة لتقييم �لتوقعات، با�ستخد�م جميع �لبيانات 

�لتي كانت من �ملمكن �أن تتاح يف بد�ية �ل�سهر �لثالث من 

منو  عن  �ملتاحة  �لبيانات  �أحدث  وبا�ستخد�م   
31

�سهر. كل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي على �أ�سا�ص ف�سلي كهدف 

للموؤ�رش�ت  �خلطاأ  مربع  متو�سط  جذر  �حُت�سب  للتوقعات، 

�إجمايل  لنمو  �لتالية  بامل�ساهدة  �لتنبوؤ  عند  �مل�ستخدمة 

�ملقارنة،  والأغر��ص  �لف�سلي.  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت 

�نحد�ر  لنماذج  �خلطاأ  مربع  متو�سط  جذر  �أي�سا  يحت�سب 

 وتعر�ص ن�سب جذر متو�سط مربع �خلطاأ مقارنة 
32

تلقائي.

بتلك �خلا�سة بنموذج �النحد�ر �لتلقائي يف �جلدول 1-3، 

حيث ت�سري �لن�سب �الأدنى من 1 �إىل �رتفاع �الأد�ء �لتنبوؤي 

ملوؤ�رش�ت �لنمو عن منوذج �النحد�ر �لتلقائي.

مناذج  على  �لنمو  ملوؤ�رش�ت  �لتنبوؤي  �الأد�ء  تفوق  وقد 

�النحد�ر يف جميع �لبلد�ن تقريبا، با�ستثناء �لهند و�أ�سرت�ليا 

فقط. وتوؤكد در��سة )Matheson (2010 �أن �الأد�ء �لتنبوؤي 

للموؤ�رش�ت جيد ن�سبيا، حيث ت�ستخدم هذه �لدر��سة مقارنات 

بني توقعات �سادرة عن طائفة من مناذج �أكرث تطور� من 

�لنماذج �لو�ردة يف هذ� �لتحليل.   

املراجع:

Ahuja, Ashvin, and Nathan Porter, forthcoming, “Are House 
Prices Rising Too Fast in China?” IMF Working Paper 
(Washington: International Monetary Fund(.

تو�فر  لعدم  نظر�  �حلقيقي  �لوقت  بيانات  جمموعات  ن�ستخدم  ال   
31

 

�لبيانات. وعو�سا عن ذلك، ن�ستخدم جمموعات �أحدث من �لبيانات ملحاكاة 

�لبيانات �ملتاحة يف كل وقت جترى فيه �لتوقعات.

�ملعلومات  معيار  با�ستخد�م  �لزمنية  �لفو��سل  عدد  �ختيار  يجري   
32
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2املنظورات الُقْطرية والإقليمية ل
ص
�
ف
ل
ا

العاملي  التعايف  يزال  ال  االأول،  الف�صل  يف  ورد  كما 

االآفاق  م�صتمرا واإن كانت ق�ته غري م�ؤكدة بعد، وال تزال 

االقت�صادية غري متكافئة بني البلدان واملناطق املختلفة 

تتحقق  اأن  عم�ما  املت�قع  ومن   .)1-2 البياين  )ال�صكل 

وترية التعايف ب�ص�رة اأ�رسع يف االقت�صادات التي ت�افرت 

لها اأ�صا�صيات اقت�صادية اأق�ى قبل االأزمة، و�صهدت خ�صائر 

اأكرب  م�صاحة  لديها  واالآن  االأزمة،  اأثناء  الناجت  يف  اأقل 

ال�رسكاء  ال�صيا�صات وروابط عميقة مع  للحركة من خالل 

يف  حت�صنا  النم�  اآفاق  وت�صهد   
1
النم�. �رسيعي  التجاريني 

االأولية،  لل�صلع  امل�صدرة  �صيما  االقت�صادات، ال  العديد من 

تدفعها �صبكة التجارة ال�صينية االآخذة يف االت�صاع. ويعتمد 

النم� قريب املدى يف االقت�صادات ال�صاعدة االأخرى اأي�صا 

على ق�ة الديناميكية الداخلية. غري اأن االآفاق االقت�صادية 

بداأت  حيث  الكربى  املتقدمة  االقت�صادات  يف  تنح�رس 

ال�صيا�صات تظهر لت�ها- يف  اإىل ت�صحيح  احلاجة املا�صة 

و�صبط  واإ�صالحه،  املايل  القطاع  خلل  معاجلة  �ص�رة 

االقت�صاد  �إبريل 2010 من تقرير »اآفاق  �لثاين يف عدد  �لف�صل   ر�جع 
1

 .IMF (2010a) العاملي« ودر��صة �صندوق �لنقد �لدويل

الذي  االأمر  املت��صط،  املدى  على  العامة  املالية  اأو�صاع 

ويزيد  ال�صاعدة  االقت�صادات  يف  النم�  على  �صلبا  �صي�ؤثر 

احلاجة اإىل دعم م�صادر الطلب املحلية. ويف نف�س ال�قت، 

االقت�صادات  �ص�ب  تدفقها  االأم�ال  روؤو�س  �صت�ا�صل 

النم�  باحتماالت  مدف�عة  الق�ية،  والنامية  ال�صاعدة 

اجليدة وفروق اأ�صعار الفائدة امل�اتية ن�صبيا. 

ويبداأ هذا الف�صل بتناول االأو�صاع يف اآ�صيا التي تق�د 

ال�صمالية،  اأمريكا  اإىل  ينتقل  ثم  العاملي،  التعايف  م�صرية 

حيث تتجدد املخاوف من احتماالت ت�قف م�صرية التعايف، 

العامل.  اأنحاء  بقية  على  كبرية  انعكا�صات  من  لها  وما 

وبعد ذلك ي�صتعر�س الف�صل التحديات التي ت�اجه اأوروبا 

انعكا�صا  متثل  والتي  وال�صيا�صات،  االقت�صاد  �صعيد  على 

للتحديات على امل�صت�ى العاملي من اأوجه كثرية كاحلاجة 

اإىل اإعادة ت�ازن الطلب داخل املنطقة، ومعاجلة اخللل يف 

اأو�صاع املالية العامة على املدى  القطاع املايل، و�صبط 

املت��صط. وي�صتعر�س الف�صل بعد ذلك الطائفة ال�ا�صعة من 

التط�رات واالآفاق امل�صتقبلية يف اأمريكا الالتينية ومنطقة 

وال�رسق  امل�صتقلة،  الدول  وك�من�لث  الكاريبي،  البحر 

االأو�صط و�صمال اإفريقيا، واإفريقيا جن�ب ال�صحراء. 



�آفاق �القت�صاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��صتعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  62

اآ�صيا تتقدم ب�صالبة

على  تقف  كانت  بينما  �لعاملية  �الأزمة  �آ�صيا  دخلت 

�لتعايف يف  �أنها تو��صل قيادة م�صرية  �أر�صية �صلبة كما 

�ملحلي  �لطلب  و�أدى �صمود  �لبياين 2-2(.  )�ل�صكل  �لعامل 

يف معظم �أنحاء �ملنطقة- �لذي يرجع جزئيا �إىل �لتن�صيط 

�لتباطوؤ  مو�زنة  �إىل  �ل�صيا�صات-  من  �ال�صتباقي  �ملايل 

 .)3-2 �لبياين  )�ل�صكل  �ل�صادر�ت  �صايف  عن  �لناجم 

�لقوة  يف  حتوال  �الآ�صيوية  �لبلد�ن  معظم  ت�صهد  وبالفعل 

�خلا�ص.  �لقطاع  �إىل  �لعام  �لقطاع  من  للنمو  �ملحركة 

يف  بالتجزئة  و�لبيع  �ل�صناعي  �الإنتاج  قوة  و��صتمرت 

�ل�صني و�لهند، وبلد�ن �أخرى غريهما. وت�صاعد قوة �لن�صاط 

زخم  �إعطاء  على  بدورها  �لبلدين  هذين  يف  �القت�صادي 

�لنمو  كان  �الأمر،  و�قع  ويف  �آ�صيا.  �أنحاء  بقية  يف  للنمو 

�ل�صنو�ت  مدى  على  �ل�صني  حققته  �لذي  و�مل�صتمر  �لقوي 

�لعديدة �ملا�صية مبثابة دعامة �أ�صا�صية للتجارة �لعاملية 

)مثل  �الأولية  لل�صلع  �مل�صدرة  �لبلد�ن  على  بالنفع  فعادت 

�لر�أ�صمالية  و�ل�صلع  ونيوزيلند�(  و�إندوني�صيا  �أ�صرت�ليا 

�ل�صناعية  �القت�صاد�ت  وبع�ص  و�ليابان  �أملانيا  )مثل 

�لتعايف  حاالت  فبخالف  ذلك،  �إىل  و�إ�صافة   
3،2

�جلديدة(.

كونغ  هونغ  منطقة  ت�صم  �جلديدة  �ل�صناعية  �الآ�صيوية  �القت�صاد�ت   
2

�ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة، وكوريا، و�صنغافورة، ومنطقة تايو�ن �ل�صينية. 

 بينما ال تز�ل �ل�صني قناة مهمة يف �صل�صلة �لعر�ص �لعاملية الآ�صيا، ي�صري 
3

�ل�صنو�ت  �أ�رسع بكثري يف  �إىل �ل�صني بوترية  �آ�صيا �ل�صاعدة  تز�يد �صادر�ت 

�ل�صابقة، تعزز �لطب �ملحلي هذه �ملرة بف�صل حت�صن تدفقات 

�أتاحته من �إمكانية  روؤو�ص �الأمو�ل �خلا�صة �لد�خلة ومبا 

�حل�صول على متويل خارجي. وُيتوقع بلوغ معدل �لنمو يف 

�ملنطقة نحو 7.9% عام 2010 ونحو 6.7% عام 2011 

�لن�صف  من  بدء�  �لن�صاط  تر�جع  وُيتوقع   ،)1-2 )�جلدول 

�لثاين من عام 2010 ويف عام 2011 �ت�صاقا مع �صحب 

�ل�صيا�صات  وت�صديد  �ل�صيا�صات  من  �ملتاح  �ملايل  �لتن�صيط 

يف �القت�صاد�ت �لتي تو�جه �صغوط �لطلب، وكذلك �لرت�جع 

�لناجم عن ت�صحيح �ل�صيا�صات يف �القت�صاد�ت �ملتقدمة.  

على  �لقريب  �ملدى  يف  �لنمو  �أد�ء  يختلف  و�صوف 

�لتن�صيط  بقوة  �ملرتبطة  للفروق  نتيجة  �لبلد�ن  م�صتوى 

�الأو�صاع  على  عالوة  �خلا�ص  �لقطاع  من  و�لطلب  �ملايل 

�أدى  ثم،  ومن  �الأ�صا�صية.  و�ملالية  �القت�صادية  و�ملخاطر 

�إىل  �لكبري  �الئتماين  و�لتو�صع  �لهائل  �ملايل  �لتن�صيط 

كل  �أدى  �لهند،  يف  �أما  �ل�صني.  يف  �ملحلي  �لطلب  دفع 

�ل�صيا�صات  وتطبيق  �ل�صادر�ت،  على  �العتماد  تر�جع  من 

تدعيم  �إىل  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  وقوة  �لتي�صريية، 

ال  ذلك،  ومقابل  �ملحلي.  �مل�صتوى  على  و�لنمو  �لن�صاط 

تز�ل �الآفاق �القت�صادية يف �ليابان �صعيفة نظر� لرت�جع 

�الأخرية – مقارنة ب�صادر�ت �ل�صني ذ�تها �إىل �القت�صاد�ت �ملتقدمة – �إىل 

تز�يد قوة �لطلب �ملحلي �لنهائي د�خل �ل�صني ودوره يف دفع و�رد�تها من 

�آ�صيا )ر�جع �ل�صكل �لبياين 2-3 وعدد �إبريل 2010 من تقرير  باقي �أنحاء 

اآفاق االقت�صاد االإقليمي ملنطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ(.  
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�القت�صاد.  لتن�صيط  مايل  حيز  تو�فر  وعدم  �ملحلي  �لطلب 

و�الآفاق �صعيفة �أي�صا يف �القت�صاد�ت �لو�قعة عند �لطرف 

�الأدنى ل�صلم جودة �ل�صادر�ت �مل�صنعة حيث ت�صود �أجو�ء 

من عدم �ليقني �القت�صادي �لكلي و�ملايل )فييت نام(. �أما 

�لفي�صانات  بعد  كثري�  �الآفاق  تدهورت  فقد  باك�صتان  يف 

�ل�صخمة �لتي �جتاحتها يف �لفرتة �الأخرية. ونتناول فيما 

يلي �الختالفات �لُقْطرية مبزيد من �لتف�صيل:

�لناجت �ملحلي �حلقيقي منو�  �إجمايل  ال�صني، حقق  يف   •
يف  �ملقارن(  �ل�صنوي  �لتغري  �أ�صا�ص  )على   %10.3 بلغ 

�لربع �لثاين من �لعام، مقابل 11.9% يف �لربع �الأول. 

ويوؤكد ��صتمر�ر منو مبيعات �لتجزئة و�الإنتاج �ل�صناعي 

م�صتوى  فاق  قد  �خلا�ص  �لقطاع  ن�صاط  يف  �لتقدم  �أن 

ومن  �حلكومي.  �ملايل  �لتن�صيط  منحها  �لتي  �لدفعة 

�ملتوقع عموما �أن يبلغ �لنمو يف �ملتو�صط 10.5% عام 

�ملحلي.  بالطلب  مدفوعا   ،2011 عام  و%9.6   2010

وت�صري �لتوقعات �إىل ��صتمر�ر �لرت�جع �لطفيف �لذي طر�أ 

على �لن�صاط موؤخر� حتى عام 2011 يف �صوء ت�صديد 

�صوق  �الئتمان، وتد�بري تهدئة  �لكمية على منو  �لقيود 

و�ل�صحب  له،  �مل�رسيف  �النك�صاف  من  و�حلد  �لعقار�ت 

�ملزمع للتن�صيط �ملايل يف عام 2011.  وخالل �لفرتة 

2010-2011، يو�صك �لطلب �ملحلي �خلا�ص �أن ي�صهم 

�حلكومي  و�لن�صاط  �لقريب،  �ملدى  على  �لنمو  بثلثي 

�ل�صادر�ت  �صايف  م�صاهمة  تقرتب  بينما  �لثلث،  بنحو 

�ملحلي،  �لطلب  قوة  وبرغم  �ملتو�صط.  يف  �ل�صفر،  من 

يرجع ت�صاعد �لت�صخم يف عام 2010 ب�صورة رئي�صية 

�لت�صخم  ولي�ص  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�صعار  �رتفاع  �إىل 

�الأ�صا�صي. 

قويا  �أي�صا  �لكلي  �القت�صاد  �أد�ء  كان  الهند،  ويف   •
بينما �رتفع �الإنتاج �ل�صناعي �إىل �أعلى م�صتوياته يف 

عامني. وال يز�ل �ملوؤ�رس�ن �لر�ئد�ن، وهما موؤ�رس �إنتاج 

�الأعمال  ثقة  مقايي�ص  وموؤ�رس  �لتحويلية  �ل�صناعات 

و�مل�صتهلك، متجهان نحو �الرتفاع. وُيتوقع بلوغ معدل 

�لنمو 9.7% عام 2010 و8.4% عام 2011، مدفوعا 

�أرباح  على نحو متز�يد بالطلب �ملحلي. و�صتوؤدي قوة 

�إىل  �ملو�تية  �خلارجي  �لتمويل  و�أو�صاع  �ل�رسكات 

�الأخرية  �لفرتة  يف  �لن�صاط  وكان  �ال�صتثمار.  ت�صجيع 

منو  معدل  )بلغ  باال�صتثمار  كبري  حد  �إىل  مدفوعا 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي 10% على �أ�صا�ص �لتغري 

�لثاين(،  �لربع  يف  �ل�صوق  باأ�صعار  �ملقارن  �ل�صنوي 

وت�صري �لتوقعات �إىل حتول م�صاهمة �صايف �ل�صادر�ت 

نحو �الجتاه �ل�صالب عام 2011 نظر� ملا �صتوؤدي �إليه 

وترية  وكانت  �لو�رد�ت.  يف  زيادة  من  �ال�صتثمار  قوة 
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�لن�صاط �ملحلي �رسيعة، مثلما تبني من �رسعة �رتفاع 

�لت�صخم، مما دفع �لبنك �ملركزي �إىل رفع �صعر �لفائدة 

�إعادة �ل�رس�ء، تدريجيا، مبعدل  �الأ�صا�صي على عمليات 

تر�كمي بلغ 125 نقطة مئوية. 

منذ  �ل�صادر�ت  بقيادة  �لتعايف  بد�أ  اليابان،  ويف   •
عام  مطلع  يف  وتعزز   2009 عام  من  �لثاين  �لربع 

2010 بف�صل جتاوز �لتعايف للم�صتويات �ملتوقعة يف 

�القت�صاد�ت �لغربية �ملتقدمة وتز�يد طلب �ل�صني على 

�ل�صلع �لر�أ�صمالية. و�صتظل �ل�صادر�ت متاأثرة باالرتفاع 

يف  �ملثال،  �صبيل  )على  �لني  �رسف  �صعر  يف  �ملتقطع 

مايو 2010 حينما �أدت �لتقلبات �ملالية يف �أوروبا �إىل 

�لن�صاط  �لد�خلة( وهبوط  �نطالق تدفقات �ملالذ �الآمن 

�القت�صادي يف �لواليات �ملتحدة موؤخر�. وبينما ت�صري 

تدفعها   – �ال�صتثمار  �أن�صطة  ت�صاعد  �إىل  �لتوقعات 

تد�بري  �صحب  فاإن  �لت�صدير-  نحو  �ملوجهة  �الأعمال 

�صيوؤثر�ن  �لعمل  �صوق  يف  و�لتباطوؤ  �ملايل  �لتن�صيط 

على �الأرجح تاأثري� �صلبيا على �لنمو يف �ملدى �لقريب. 

�حلقيقي   �ملحلي  �لنتاج  �إجمايل  منو  يبلغ  �أن  وُيتوقع 

اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب  اآ�صيوية خمتارة:  اجلدول 2-1: اقت�صادات 

اجلاري، والبطالة 

 )التغري ال�صن�ي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

�إجمالي �لناتج �لمحلي �لحقيقي
1
�أ�صعار �لم�صتهلكين 

2
ر�صيد �لح�صاب �لجاري 

 3
�لبطالة 

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

. . .. . .. . .3.67.96.72.04.33.33.53.02.8اآ�صيا

0.71.23.03.12.64.94.74.6–4.62.80.1–3.0بلدان اآ�صيا املتقدمة

2.83.12.35.15.15.0–0.3–1.0–2.81.51.4–5.2�ليابان

5.65.25.1–2.3–2.4–1.23.03.51.83.03.04.4�أ�صرت�ليا

6.26.25.8–4.4–3.2–3.03.22.12.55.53.0–1.6نيوزيلند�

7.84.51.32.62.78.57.16.94.33.83.7–0.9القت�صادات الآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

0.26.14.52.83.13.45.12.62.93.73.33.3كوريا

1.51.511.310.09.55.85.34.9–9.34.40.9–1.9مقاطعة تايو�ن �ل�صينية

6.04.70.52.73.08.78.38.35.14.44.1–2.8منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة

15.04.50.62.82.417.820.518.43.02.12.2–1.3�صنغافورة

. . .. . .. . .6.99.48.43.16.14.24.13.03.0بلدان اآ�صيا النامية

3.52.76.04.75.14.34.14.0–9.110.59.60.7�ل�صني

. . .. . .. . .–3.1–3.1–5.79.78.410.913.26.72.9�لهند

. . .. . .. . .1.76.65.42.94.44.45.13.22.4بلدان »اآ�صيان« اخلم�صة

4.56.06.24.85.15.52.00.90.18.07.57.0�إندوني�صيا

3.02.87.73.62.51.41.41.4–7.54.00.8–2.2تايلند

1.17.04.53.24.54.05.34.13.47.57.27.2�لفلبني

6.75.30.62.22.116.514.713.83.73.53.2–1.7ماليزيا

6.05.05.0–8.1–8.3–5.36.56.86.78.48.08.0فييت نام

4
. . .. . .. . .–1.3–0.3–4.45.34.611.29.19.60.9بلدان اآ�صيا النامية الأخرى

للتذكرة
5
. . .. . .. . .5.89.27.92.85.64.04.83.73.7بلد�ن �آ�صيا �ل�صاعدة 

 تظهر �لتحركات يف �أ�صعار �مل�صتهلكني كتغري�ت على �أ�صا�ص �صنوي مقارن يف �ملتو�صطات �ل�صنوية. وميكن �الطالع على �لتغري�ت �لتي حتدث من دي�صمرب �إىل دي�صمرب �لذي يليه يف �جلدولني 
1

�أ6 و �أ7 يف �مللحق �الإح�صائي.

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 ت�صمل بلد�ن �آ�صيا �لنامية �الأخرى جمهورية �أفغان�صتان �الإ�صالمية، وبنغالدي�ص، وبوتان، وبروين د�ر �ل�صالم، وكمبوديا، وفيجي، وكرييباتي، وجمهورية الو �لدميقر�طية �ل�صعبية، وملديف، 
4

وميامنار، ونيبال، وباك�صتان، وبابو� غينيا �جلديدة، و�صامو�، وجزر �صليمان، و�رسي النكا، وتيمور– لي�صتي، وتونغا، وفانو�تو.

 ت�صمل بلد�ن �آ�صيا �ل�صاعدة جميع �القت�صاد�ت يف �آ�صيا �لنامية و�القت�صاد�ت �الآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة.
5

2.8% عام 2010 و1.5%  عام 2011، رغم �أن �لناجت 

ال يز�ل دون م�صتو�ه �ملمكن. 

�جلديدة  �ل�صناعية  �القت�صاد�ت  يف  �لتعايف  وحتقق   •
دورة  يف  �إيجابي  بارتد�د  مدفوعا  �رسيعة  بوترية 

�ملخزون، وقوة �لن�صاط �ملحلي، وقوة �لطلب �الإقليمي 

من  )�الإلكرتونيات  �القت�صاد�ت  هذه  �صادر�ت  على 

�صنغافورة، و�خلدمات من منطقة هونغ كونغ �ل�صينية 

�الإد�رية �خلا�صة، و�ل�صلع �لر�أ�صمالية من كوريا(. و�صجلت 

�ل�صناعية  �القت�صاد�ت  بع�ص  يف  �لعقار�ت  �أ�صو�ق 

�الأ�صعار )مثل منطقة هونغ  �رتفاعا كبري� يف  �جلديدة 

مما  و�صنغافورة(،  �خلا�صة  �الإد�رية  �ل�صينية  كونغ 

�الحرت�زية  �ل�صالمة  �صيا�صات  ��صتخد�م  �إىل  دفعها 

�أ�صعار �الأ�صول.  �لكلية للحيلولة دون ظهور فقاعة يف 

ومع ذلك فالتوقعات �لت�صخمية م�صتقرة �إىل حد كبري. 

�آ�صيا  �رسق  جنوب  �أمم  ر�بطة  �قت�صاد�ت  و��صتفادت   •
ال  �ملنطقة،  يف  �لقوي  �النتعا�ص  من  �أي�صا   

4
)�آ�صيان(

 ت�صم ر�بطة �أمم جنوب �رسق �آ�صيا )�آ�صيان( كال من �إندوني�صيا وماليزيا 
4

و�لفلبني وتايلند وفييت نام. 



الف�صل 2      �ملنظور�ت �لُقْطرية و�الإقليمية

65 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

�صيما تلك �مل�صدرة لل�صلع �الأولية و�الإلكرتونيات. و�الآن 

�ل�صادر�ت  يف  �لو��صع  �الإيجابي  �الرتد�د  �آثار  تتحول 

�إىل حتقيق تعاٍف م�صتقل مدفوع بالطلب، وخا�صة يف 

�ال�صتثمار �خلا�ص )برغم عدم تفعيل ن�صاط �ال�صتثمار 

�لو�صع  و��صتقر  بعد(.  ماليزيا  يف  تام  نحو  على 

�نعكا�ص  بعد  موؤخر�  نام  فييت  يف  �لكلي  �القت�صادي 

م�صار تد�بري �لتن�صيط �ملايل لعام 2009 جزئيا، و�لتي 

�أدت �إىل تز�يد �ملخاطر �ملت�صورة ون�رس �أجو�ء من عدم 

�ليقني يف �ل�صوق. وبوجه عام، ت�صري �لتوقعات �إىل �أن 

معدل �لنمو على �ملدى �لقريب يف �ملنطقة �صريتكز على 

كل من �ل�صادر�ت و�لطلب �ملحلي.   

لل�صلع  �ملنتجة  �الأخرى  �ملتقدمة  �القت�صاد�ت  يف  �أما   •
�ملتاح  �لتن�صيط  �صاعد  ونيوزيلند�،  �أ�صرت�ليا  �الأولية، 

دعم  على  و�ل�صادر�ت  �لعام  مطلع  يف  �ل�صيا�صات  من 

هذه  �لتجارية بني  �لرو�بط  قوة  �زدياد  و�أدى  �لن�صاط. 

�إىل تعزيز �صمودها يف مو�جهة  �القت�صاد�ت و�ل�صني 

�لتجاريني  �رسكائها  لدى  �لدوري  �لهبوط  فرت�ت 

�لتقليديني مثل �لواليات �ملتحدة. 

وعلى �لرغم من �الأد�ء �ملثري لالإعجاب حتى �الآن، فاإن 

�حتماالت �لنمو قريبة �ملدى يف �آ�صيا �ل�صاعدة متيل قليال 

�إىل �جلانب �ل�صلبي، مما يرجع يف �الأ�صا�ص �إىل �أجو�ء عدم 

قد تتعرث  ثم،  �لبيئة �خلارجية. ومن  �لتي تكتنف  �ليقني 

وترية �لتعايف جر�ء تباطوؤ �لتعايف يف �لواليات �ملتحدة 

ومنطقة �ليورو، �أو هبوط �لن�صاط �القت�صادي يف �ل�صني 

�ل�صلبية  �النت�صارية  �الآثار  �أو  �لتوقعات،  يفوق  نحو  على 

من وقوع �صدمات مالية غري متوقعة يف �خلارج. وتو�زن 

�لتوقعات  جتاوز  �حتماالت  ما  حد  �إىل  �ملخاطر  هذه 

وتعايف ن�صاط �لقطاع �خلا�ص بوترية �أ�رسع. 

�الأجو�ء  على  �ل�صلبية  �لتطور�ت  خماطر  تهيمن  كذلك 

�ملخاطر  �إىل  �أي�صا  ُتعزى  ولكنها  �ملتقدمة،  �آ�صيا  يف 

�لني  �رسف  �صعر  �رتفاع  �ملخاطر  هذه  وت�صمل  �ملحلية. 

وتفاقم �النكما�ص يف �ليابان؛ و�رتفاع عالو�ت �ملخاطر 

بالنظر �إىل م�صتوى �لدين �خلارجي �ملرتفع يف نيوزيلند�؛ 

ميكنها  �لتي  �مل�صاكن  �أ�صعار  ت�صحيح  و�حتماالت 

�مل�صتهلك  ثقة  وتقوي�ص  �ملعي�صية  �الأ�رس  برثوة  �الإ�رس�ر 

�إىل  ي�صري  �لذي  �لتقييم  ظل  يف  ونيوزيلند�،  �أ�صرت�ليا  يف 

�ملبالغة قليال يف تقييم �صعر �ل�رسف. 

�الآفاق  تعتمد  �الأزمة،  بعد  ما  مرحلة  �إىل  وبالنظر 

يف  �لنجاح  على  قدرتها  على  �آ�صيا  يف  �ملدى  متو�صطة 

�العتماد  زيادة  مع  �لنمو-  حمركات  �إىل  �لتو�زن  �إعادة 

على �مل�صادر �ملحلية مقارنة بالطلب �خلارجي. وتكت�صب 

دور  تعزيز  يف  حا�صمة  �أهمية  �ل�صني  يف  �لتو�زن  �إعادة 

��صتهالك قطاع �الأ�رس �ملعي�صية يف حتقيق �لنمو �ملحلي. 

ت�صهيل  يف  �ل�صينية  �لعملة  قوة  زيادة  �إ�صهام  وبقدر 

حتقق  �لتي  �الأخرى  �ملنطقة  لبلد�ن  ميكن  �لعملية،  هذه 

فو�ئ�ص �أن حتذو حذوها، وذلك من �صاأنه ت�صهيل �لتحول 

�لالزم نحو م�صادر �لنمو �ملحلية. ومع هذ�، فاإ�صافة �إىل 

�ل�صني، �صوف يتعني على �ملنطقة باأ�رسها �عتماد مزيج 

من �ل�صيا�صات �لتالية مل�صاندة �لطلب �ملحلي �لد�ئم: رفع 

�صعر �رسف �لعملة على نحو مالئم لتعزيز �لدخل �ملحلي 

و�لقوة �ل�رس�ئية، و�إز�لة �الختناقات �لهيكلية يف �ال�صتثمار 

يف  �الإنتاجية  ودعم  كليهما،  �أو  �ملحليني  �ال�صتهالك  �أو 

على  ف�صال   
5
�خلدمات. �أو  �لتجارية  غري  �ل�صلع  قطاع 

ذلك، يجب �أن يوؤدي مزيج �ل�صيا�صات �القت�صادية �لكلية 

و�لهيكلية ملعاجلة �لتحديات على �ملدى �لقريب �إىل تلبية 

�حتياجات �ملنطقة الإعادة �لتو�زن على �ملدى �ملتو�صط، 

قدر �الإمكان. 

معايرة  يف  �لدقة  توخي  يتعني  �خللفية،  هذه  وعلى 

– وخا�صة �صحب تد�بري �لتن�صيط  �صيا�صة �ملالية �لعامة 

�ملايل – لتحقيق تو�زن بني م�صاندة �لتعايف �لقادر على 

�لقريب  �ملدى  �خلا�ص على  �لقطاع  ن�صاط  ذ�ته يف  دعم 

�صغوط  �أو  �لعامة  �ملالية  خماطر  وجتنب  و�ملتو�صط 

�لن�صاط �القت�صادي �ملحموم. ومن ثم، فاإن �صحب تد�بري 

�لتن�صيط �ملايل �صتكون مالئمة يف ظل توقعات �ل�صيناريو 

�لقطاع  �لطلب من  تر�صيخ قوة تعايف  �الأ�صا�صي، �رسيطة 

�صبط  عملية  �إرجاء  �إىل  �حلاجة  تدعو  وقد  �خلا�ص. 

�الأو�صاع لبع�ص �لوقت، حيثما تو�فر �حليز �ملايل لذلك، 

�لنمو.  تهدد  �لتي  �خلارجية  �ل�صلبية  �ملخاطر  �إذ� حتققت 

�إعادة  �أي�صا  �القت�صاد�ت  لبع�ص  ميكن  ذلك،  �إىل  �إ�صافة 

توجيه �لعنا�رس �ملكونة لالإنفاق من �ملالية �لعامة يف 

حدود �إجمايل �عتماد�ت �ملو�زنة �ملتاحة لزيادة دعم دور 

�ال�صتهالك  ت�صجيع  تد�بري  )مثل  �لنمو  يف  �ملحلي  �لطلب 

يف  �لتحتية  �لبنية  خدمات  جودة  وحت�صني  �ل�صني  يف 

�الأولوية  �إعطاء  ينبغي  ذلك،  مقابل  ويف  �إندوني�صيا(. 

�لتي  �ملخاطر  تز�يدت  حيثما  �ملالية  �الأو�صاع  ل�صبط 

و�لفلبني(.  وماليزيا  )�لهند  �لعامة  �ملالية  لها  تتعر�ص 

�لعامة  �ملالية  �أو�صاع  �صبط  يف  �حل�صم  من  منا�ص  وال 

�لعام وتوقعات  �لدين  �ليابان نظر� الرتفاع م�صتوى  يف 

�حتياجات �ملالية �لعامة �ملرتبطة بتز�يد �أعد�د �ل�صكان 

�مل�صنني. وينبغي �لرتكيز يف �صبط �أو�صاع �ملالية �لعامة 

على �الإنفاق على بر�مج �مل�صتحقات و�الإ�صالح �ل�رسيبي 

�ل�صامل. ويدعو �رتفاع �لدين �خلارجي يف نيوزيلند� �أي�صا 

�إىل زيادة �حلر�ص يف �إد�رة �ملالية �لعامة.

للدورة  �ال�صتجابة  �لنقدية  �ل�صيا�صة  على  ويتعني 

�لركود  بدرجة  �ملتاأثرة  �لت�صخم  �آفاق  �أي   – �ملحلية 

�القت�صادي. وكانت معظم �قت�صاد�ت �ملنطقة قد عاودت 
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وماليزيا  وكوريا  و�لهند  )�أ�صرت�ليا  �لفائدة  �أ�صعار  رفع 

�ل�صيولة  �إد�رة  ت�صديد  �إىل  عمدت  �أو  وتايلند(،  ونيوزيلند� 

�ل�صني،  �الئتمان يف  قيود كمية على منو  )�إعادة فر�ص 

�أو  و�ل�صني(،  �لهند  يف  �الإلز�مية  �الحتياطيات  ورفع 

�لهدف  يف  �ملطرد  )�الرتفاع  �أخرى  �أدو�ت  ��صتخدمت 

�ملحدد ل�صعر �ل�رسف �لفعلي �ال�صمي يف �صنغافورة(. لكن 

بعيد  �إىل حد  تي�صرييا  �إما  يز�ل  ال  �لكلي  �لنقدي  �ملوقف 

�أو حمايد�. ومن ثم، ينبغي زيادة ت�صديد �ل�صيا�صة �لنقدية 

يف �القت�صاد�ت �لتي بد�أت تو�جه �صغوطا ت�صخمية. و�إذ� 

بقوة  متاأثرة  �ملحلية  �القت�صادي  �لن�صاط  فورة  كانت 

�ل�صيا�صة  ت�صديد  يقرتن  �أن  ينبغي  �لر�أ�صمالية،  �لتدفقات 

مو�زنة  على  للم�صاعدة  �لعملة  �صعر  يف  بارتفاع  �لنقدية 

بغر�ص  �لد�خلة  �لتدفقات  وتثبيط  �لت�صخمية،  �ل�صغوط 

�مل�صاربة، ودعم �إعادة �لتو�زن على �ملدى �لقريب. وعلى 

�لعك�ص من ذلك، �إذ� مل يكن �لطلب من �لقطاع �خلا�ص قد 

تر�صخ متاما بعد و�ل�صغوط �لت�صخمية غائبة، يتعني �أن 

تظل �ل�صيا�صة �لنقدية تي�صريية للم�صاعدة على �إعطاء دفعة 

�لبد�ية الأن�صطة �لقطاع �خلا�ص. و�أخري�، �إذ� بد�أت خماطر 

�لنمو دون �ملتوقع تتحقق على نطاق و��صع، ففي �إمكان 

من  �ملتاح  �حليز  ��صتخد�م  �الآ�صيوية  �القت�صاد�ت  معظم 

�ل�صيا�صة �لنقدية لدعم �لن�صاط �القت�صادي. 

ومع عودة �الأو�صاع �لطبيعية يف �لقطاع �ملايل �أزف 

�ُتِخذت  �لتي  �خلا�صة  �لدعم  تد�بري  ل�صحب  �أي�صا  �لوقت 

�أثناء �الأزمة. وبد�أ بع�ص �لبلد�ن يف �تخاذ خطو�ت بالفعل 

)مثل �إلغاء �ل�صمانات على �لتمويل �مل�رسيف باجلملة يف 

�أ�صرت�ليا ونيوزيلند�، و�صحب �ل�صيولة/نافدة �إعادة �خل�صم 

�صبق تو�صيع نطاقها يف منطقة  �لتي  �لبنك �ملركزي  يف 

هونغ كونغ �ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة و�لفلبني(. وت�صعى 

�لتنظيمية لتعزيز  �لتد�بري  �إىل زيادة ت�صديد  �أخرى  بلد�ن 

�ل�صيا�صات  �صناع  و��صتحدث  �ملايل.  �لنظام  ��صتقر�ر 

ت�صمل  �ل�صيولة،  الإد�رة  جديدة  �صيا�صة  نيوزيلند�  يف 

�ل�صيولة  �أو�صاع  حت�صني  بغية  �الأ�صا�صي  للتمويل  ن�صبة 

�لتمويل ق�صري  �لبنوك على  �عتماد  �مل�رسفية و�حلد من 

للحد  �حرت�زية  تنظيمية  قو�عد  �ل�صني  وو�صعت  �الأجل. 

تكون  قد  �لتي  �لعقارية  للقرو�ص  �لبنوك  �نك�صاف  من 

حمفوفة باملخاطر، ونفذت تد�بري مبا�رسة �أخرى لتهدئة 

للدفعة �ملبدئية،  �الأدنى  �لعقارية )مثل رفع �حلد  �ل�صوق 

�لفائدة  �أ�صعار  ورفع  �لقيمة،  �إىل  �لقر�ص  ن�صب  وخف�ص 

على �لقرو�ص �لعقارية عند �قتناء منزل ثان(. وبالتايل، 

ال�صتيعاب  يوؤهله  و�صع  يف  �مل�رسيف  �جلهاز  يبدو 

�خل�صائر �ملعتدلة �ملحتملة )ر�جع عدد �أكتوبر 2010 من 

تقرير اال�صتقرار املايل العاملي - GFSR(. وباملثل، �تخذ 

�صناع �ل�صيا�صات يف منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �الإد�رية 

�خلا�صة تد�بري ملعاجلة خماطر ت�صخم �أ�صعار �لعقار�ت، 

�لقيمة يف  �إىل  �لقر�ص  لن�صب  �الأق�صى  ومنها و�صع �حلد 

حالة �لعقار�ت �لتي جتذب �ملرتفني ورفع ر�صوم �لدمغة 

ويعتمد  �ل�صبل.  من  ذلك  وغري  �لعقارية،  �ملبيعات  على 

�خلا�صة  �الإد�رية  �ل�صينية  كونغ  هونغ  منطقة  من  كل 

�ل�صمانات  ل�صحب  من�صقا  منهجا  و�صنغافورة  وماليزيا 

�ل�صاملة على ود�ئع �جلملة يف �لبنوك. 

�ل�صيا�صات  �صعيد  على  �ملحتملة  �لتحديات  و�زد�دت 

�آ�صيا  �إىل  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  لطفرة  نتيجة 

�الأزمة  فرتة  يف  �ملوؤقت  توقفها  بعد  موؤخر�  �ل�صاعدة 

�لتدفقات  �صاعدت  ناحية،  فمن   .2008 عام  �لعاملية 

�لر�أ�صمالية على م�صاندة �لطلب �ملحلي. ومن ناحية �أخرى، 

باالأ�صو�ق  مقارنة  �لد�خلة  �لعاملية  �لتدفقات  حجم  �أدى 

�ملخاوف  تكثف  �أو  تز�يد  �إىل  ن�صبيا  �ل�صغرية  �ملالية 

�لقائمة، مبا فيها �ملخاوف من خماطر �لت�صخم، وفقاعات 

�ملايل )يف حالة  �لقطاع  ��صتقر�ر  �الأ�صول، وعدم  �أ�صعار 

�لو�صاطة ب�صاأن �لتدفقات �لد�خلة على �أ�ص�ص غري �صليمة(، 

و�الرتفاع �ملفرط يف �صعر �ل�رسف، و�ملخاطر �مل�صاحبة 

للتوقف �ملفاجئ يف �لتدفقات �لر�أ�صمالية. ومن �ملمكن �أن 

تتلقى بع�ص �القت�صاد�ت تدفقات ر�أ�صمالية تفوق قدرتها 

�لكبري يف درجة  بكفاءة، نظر� لالختالف  �لو�صاطة  على 

�نفتاح �حل�صاب �لر�أ�صمايل بني �القت�صاد�ت وعرب �الأنو�ع 

�لو�حد. وبدال من  �القت�صاد  �ال�صتثمار د�خل  �لبديلة من 

�لقطاعات  �أحد  يف  �ملال  ر�أ�ص  �صو�بط  �أدت  فرمبا  ذلك، 

�لتدفقات  حث  �إىل  �ملبا�رس(  �الأجنبي  �ال�صتثمار  )مثل 

��صتثمار�ت  )مثل  �أخرى  قطاعات  نحو  �ملفرطة  �لد�خلة 

طائفة  �القت�صاد�ت  وطبقت  �مللكية(.  �أ�صهم  �أو  �حلافظة، 

-2 )�الإطار  �ملختلفة  مو�قفها  مع  للتعامل  �لتد�بري  من 

ب�صاأن  �ملحتملة  �ملخاوف  عموما  �لتد�بري  وتعالج   .)1

�ال�صتقر�ر �ملايل وال تفر�ص قيود� �صاملة على �لتدفقات 

ما  مدى  فاإن  �لوقت،  نف�ص  ويف  �لد�خلة.  �لر�أ�صمالية 

�صتحققه ��صتجابات �ل�صيا�صات �ملذكورة غري و��صح. وال 

6
يز�ل هناك ب�صع ق�صايا بارزة:

�لكلية  �الحرت�زية  �ل�صالمة  تد�بري  تركز  �أن  ينبغي   •
عدم  وينبغي  �ملايل  �ال�صتقر�ر  على  �الأول  �ملقام  يف 

م�صتوى  على  �لالزم  �لت�صحيح  تاأجيل  يف  ��صتخد�مها 

هو  �لعملة  �صعر  رفع  فاإن  ثم،  ومن  �لكلي.  �القت�صاد 

عند  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  �إز�ء  فعل  رد  �أف�صل 

حدوث �ختالالت كبرية يف �حل�صاب �جلاري رمبا ترجع 

�إىل تقييم  �صعر �ل�رسف باأقل من قيمته �حلقيقية. وعلى 

�لعك�ص من ذلك، �إذ� كان �صعر �ل�رسف يت�صق �إىل حد كبري 

مع م�صتو�ه �لتو�زين على �ملدى �ملتو�صط، بينما تقييم 

�الحتياطيات ي�صري �إىل عدم كفايتها، فينبغي ��صتخد�م 

�الحتياطيات.  لتكوين  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات 

كثري  لالحتياطيات  �حلائزة  �القت�صاد�ت  �أكرب  وت�صم 

�آ�صيا �ل�صاعدة و�لتي ال تندرج بالتايل  من �قت�صاد�ت 

�صمن هذه �لفئة.
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تد�بري  تعزيز  �ل�رسف  �صعر  مرونة  زيادة  �صاأن  من   •
ميكن  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لكلية.  �الحرت�زية  �ل�صالمة 

توؤدي  �أن  �الجتاه  مزدوجة  �ل�رسف  �صعر  ملرونة 

وتثبيط  �ل�رسف  �أ�صعار  خماطر  ت�صور�ت  زيادة  �إىل 

�مل�صاربة.  الأغر��ص  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات 

ويكت�صب هذ� �الأمر �أهمية خا�صة يف �القت�صاد�ت �لتي 

�الرتفاع  يوؤدي  مفرطة، حيث  فو�ئ�ص خارجية  حتقق 

عن  �لنظر  ب�رسف   – �ل�رسف  �صعر  يف  ن�صبيا  �لكبري 

ت�صييق �ختالل �حل�صاب �جلاري- �إىل زيادة �لت�صور�ت 

�لتدفقات  منع   ثم  ومن  �ل�رسف  �أ�صعار  ب�صاأن خماطر 

�لر�أ�صمالية �لد�خلة الأغر��ص �مل�صاربة. 

�لر�أ�صمالية  �لتدفقات  يف  �نتعا�صا  �ل�صاعدة  �آ�صيا  ت�صهد 

�ملنطقة  �إىل  �لد�خلة  �لتدفقات  جمموع  فارتفع  �لد�خلة. 

�أربعة  من  باأكرث  �ملا�صية  �ل�صنة  �أرباع  �أربع  مدى  على 

�لبياين(،  )�ل�صكل   2008 عام  مب�صتويات  مقارنة  �أ�صعاف 

من  كثري  يف  ي�صجل  �لد�خلة  �لتدفقات  �صايف  �أن  برغم 

�أو يت�صاءل عند مقارنته بفو�ئ�ص  �صالبة  �حلاالت معدالت 

�القت�صاد�ت  من  كثري  ويو�جه  �لكبرية.  �جلاري  �حل�صاب 

تر�كم  طريق  عن  عامة  ب�صورة  �ملدفوعات  ميز�ن  فو�ئ�ص 

ذلك،  على  عالوة  �لعملة.  �صعر  رفع  من  بدال  �الحتياطيات 

تد�بري  من  خمتلفة  جمموعة  �القت�صاد�ت  بع�ص  �عتمد 

ملعاجلة  ��صتباقي  �أ�صا�ص  على  �لكلية  �الحرت�زية  �ل�صالمة 

�لتدفقات  تثبيط  و/�أو  �ملحتملة  �ملايل  �ال�صتقر�ر  ق�صايا 

�لد�خلة بغر�ص �مل�صاربة: 

لن�صب  �أق�صى  حد  و�صع  �الأ�صول-  �أ�صعار  فقاعات  منع   •
�لقر�ص �إىل �لقيمة، وزيادة خم�ص�صات خ�صائر �لقرو�ص 

مقابل �الئتمان �لعقاري، و�تخاذ تد�بري �أخرى ت�صتهدف 

كونغ  )منطقة هونغ  �لتحديد  على وجه  �لعقار�ت  �صوق 

�ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة و�لهند وكوريا و�صنغافورة(. 

ملنع  تد�بري  �تخاذ   – و�إد�رتها  �ل�صيولة  مر�قبة  ت�صديد   •
حتديد  )مثل  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  يف  �ملفرط  �لتقلب 

و�حد  ب�صهر  �ملركزي  �لبنك  �إيد�ع  �صهاد�ت  فرتة حيازة 

�إندوني�صيا(؛  يف  �ملقيمني  وغري  �ملقيمني  للم�صتثمرين 

ورفع �الحتياطي �الإلز�مي للبنوك )�لهند(. 

�حلد من �نك�صاف �لبنوك ملخاطر �لنقد �الأجنبي – و�صع   •
و�ملر�كز  �الآجلة  �ملفتوحة  للمر�كز  �الحرت�زية  �حلدود 

�ل�صافية �ملفتوحة لدى �لبنوك )كوريا(.  

ت�صديد �لرقابة �ملالية – ت�صديد �حلدود �الحرت�زية على   •
�ختبار  وتقوية  �ملايل،  و�لرفع  و�ل�صيولة  �ملال  ر�أ�ص 

�لقدرة على حتمل �ل�صغوط، وتعزيز �حلوكمة يف قطاع 

�ل�رسكات )منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة 

و�صنغافورة(.

�ل�صو�بط �لر�أ�صمالية على �لتدفقات �لد�خلة – منع غري   •
�ملقيمني من فتح ح�صابات ود�ئع الأجل ق�صري )مقاطعة 

الإطار 2-1: اآ�صيا ال�صاعدة: يف مواجهة التدفقات الراأ�صمالية الداخلة
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�القرت��ص  لعمليات  حدود  و�صع  �ل�صينية(؛  تايو�ن 

�خلارجي )�لهند(. 

زيادة حترير تدفقات خارجة خمتارة )�لهند وماليزيا   •
وتايلند(. 

�الأخرى  �لكلية  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  بد�ئل  تت�صمن   •
�لتن�صيط  دفعة  �صحب  يف  �حل�صم  من  �أكرب  قدر  توخي 

�لتدفقات  �إذ� كانت  �أو حتى ت�صديد �الأو�صاع -  �ملايل 

ملنع  �حلكومية-  �ملالية  �الأور�ق  على  مركزة  �لد�خلة 

�ل�صائد  �ل�صعور  �لتعر�ص ملخاطر �لتح�صن �ملفاجئ يف 

بني �مل�صتثمرين �أو تخفي�ص �أ�صعار �لفائدة حينما تكون 

هذ�،  ومع  كبري.  حد  �إىل  ثابتة  �لت�صخمية  �لتوقعات 

فنظر� الأن �عتماد �صيا�صات �ملالية �لعامة �لتي حت�صن 

�ملتلقي  �القت�صاد  يف  �لكلية  �القت�صادية  �الأ�صا�صيات 

ميكن �أن تنتج عنه يف �لو�قع تدفقات د�خلة �أقوى �إىل 
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�لقطاع �خلا�ص، فهذه �ل�صيا�صات يف حد ذ�تها ال توؤدي 

بال�رسورة �إىل �حلد من �حلاجة �إىل زيادة مرونة �صعر 

�ل�رسف. 

�إذ� كانت �أو�صاع �لقطاع �ملايل �صليمة، ميكن تخفيف   •
من  للحد  �خلارجة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  على  �لقيود 

من  �ملخاوف  وتهدئة  �لعملة  ل�صعر  �لر�فعة  �ل�صغوط 

�أو فقد�ن �لقدرة  تقييمها باأعلى من قيمتها �ل�صحيحة 

�تخاذ  ميكن  ذلك،  �إىل  و�إ�صافة  �خلارجية.  �لتناف�صية 

�لرئي�صية،  �لنمو  قطاعات  على  �لقيود  الإلغاء  �لتد�بري 

�الأمر �لذي ميكن �أن ي�صاعد يف جذب تدفقات ر�أ�صمالية 

د�خلة �أطول �أجال )مثل �ال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�رس(.     

�لتدفقات  ملو�جهة  ��صتجابة  �أف�صل  كانت  ورمبا 

�لر�أ�صمالية �لد�خلة هي �لتحرك على نحو من�صق، ال �صيما 

حينما تكون هذه �لتدفقات مدفوعة بعو�مل عاملية �أو لها 

مقاومة  فاإن  ثم،  ومن   
7
�لعامل. م�صتوى  على  �نعكا�صات 

�صاأنه  من  �القت�صاد�ت  �أحد  يف  �ل�رسف  �صعر  �رتفاع 

�ملتعلقة  �ملخاوف  ب�صبب  �الأخرى  �القت�صاد�ت  تثبيط 

بالقدرة �لتناف�صية. ومن ناحية �أخرى، فاإن تد�بري �ل�صالمة 

�صاأنها حتويل  �أحد �القت�صاد�ت من  �لكلية يف  �الحرت�زية 

�أن  وميكن  �ملنطقة.  يف  �أخرى  �قت�صاد�ت  نحو  �لتدفقات 

�إىل تر�كم �الحتياطيات  �لت�صاعدي �ملحتمل   �الأثر  يوؤدي 

تر�كم  وزيادة   – �ل�صاعدة  �الأ�صو�ق  �قت�صاد�ت  يف 

تر�كم  على  ي�صجع  �أن  ميكن  �إحد�ها  يف  �الحتياطيات 

�ملزيد يف �القت�صاد�ت �الأخرى يف �ملنطقة �إذ� �صاد ت�صور 

�إطار  مل�صد�قية  بديل  متغري  �الحتياطيات  م�صتوى  باأن 

 Cheung and �لبلد �ملعني )ر�جع در��صة  �ل�صيا�صات يف 

�لقبيل  هذ�  من  �لتحديات  تخفيف  وميكن   .)Qian, 2009
عن طريق �لتن�صيق على �مل�صتوى �لدويل.   

وينبغي �أن تركز �آ�صيا �أي�صا على �الإ�صالحات �لهيكلية 

�ملدى  على  �لتو�زن  الإعادة  �أهد�فها  لتحقق  �ملختلفة 

�ملتو�صط. وت�صمل �لبد�ئل �ملحددة على م�صتوى �ل�صيا�صات 

تنفيذ �إ�صالحات �لرعاية �ل�صحية و�لتعليم ونظم معا�صات 

�لتقاعد لتقوية �صبكة �الأمان �الجتماعي )�ل�صني(؛ وت�صجيع 

)�ليابان(؛  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�رسوعات  ��صتثمار�ت 

يف  �الإنتاجية  وزيادة  )�لفلبني(؛  �الأعمال  مناخ  وحت�صني 

و�ليابان  )�ل�صني  �خلدمات  �أو  �لتجارية  �ل�صلع غري  قطاع 

�صوقي  يف  و�الإنتاجية  �ملرونة  زيادة  وت�صهيل  وكوريا(؛ 

�القت�صاد�ت  وبع�ص  وماليزيا  )�ل�صني  و�لعمل  �ملنتجات 

قطاع  مدخر�ت  وخف�ص  و�لفلبني(؛  �جلديدة  �ل�صناعية 

�ل�رسكات عن طريق �إعادة مو�ءمة �الأ�صعار �لن�صبية ملجموعة 

و�ملياه  و�الأر��صي  �الأمو�ل  روؤو�ص  وت�صمل  �ملدخالت  من 

وتعميق  �ملايل  �لقطاع  تطوير  وزيادة  )�ل�صني(؛  و�لطاقة 

�صوق ر�أ�ص �ملال )�ل�صني و�لهند و�لفلبني وتايلند(. 

هذه  تنفيذ  يف  بد�أ  قد  �القت�صاد�ت  من  كثري  وكان 

�الإ�صالحات. و�إىل جانب ��صتئناف �ل�صني موؤخر� العتماد 

 .IMF (2010b)  ر�جع �أي�صا در��صة �صندوق �لنقد �لدويل
 7 

�أي�صا  �حلكومة  �أطلقت  �ملد�ر،  �ملعوم  �ل�رسف  �صعر  نظام 

 IMF,( �الأمان �الجتماعي  �صبكة  لتعزيز  �لتد�بري  عدد� من 

�أعلنت �حلكومة موؤخر� عن خططها  2010c(. ويف كوريا، 
تب�صيط  منها  ب�صبل  �خلدمات  �صناعة  تطوير  �إىل  �لر�مية 

مو�زنة  وتت�صمن  �ملناف�صة.  ودعم  �لتنظيمية  �لقو�عد 

�صنغافورة �الأخرية تد�بري لتعزيز �إنتاجية �لعمالة. غري �أن 

وترية  وبطء  �لتد�بري،  هذه  فعالية  لتحقيق  �لالزم  �لوقت 

يف  �ملتوقع  )ح�صب  �ملتقدمة  �القت�صاد�ت  يف  �لت�صحيح 

�لتي تو�جهها(  �أجال  �لتحديات �القت�صادية �الأق�رس  �صوء 

هما موؤ�رس�ن على طول �لفرتة �لالزمة للو�صول �إىل تقلي�ص 

�الختالالت �لعاملية يف نهاية �ملطاف.

تعايف الوليات املتحدة  يرتاجع اأمام 

الدين وا�صتمرار اأجواء عدم اليقني

يو��صل �قت�صاد �لواليات �ملتحدة �لتعايف بف�صل دفعة 

�لكلي،  �القت�صاد  �صيا�صات  من  �مل�صبوقة  غري  �لتن�صيط 

و�ل�صعود  �ملايل،  �ال�صتقر�ر  لتحقيق  �لطارئة  و�لتد�بري 

وبلغ  بد�أ يرت�جع،  �لتو�صع  ولكن معدل  �ملتو��صع.  �لدوري 

�ملعدل �ل�صنوي للنمو �القت�صادي 1.7% يف �لثالثة �صهور 

�ملمتدة حتى �صهر يونيو، �أي بوترية �أبطاأ من معدل �لنمو 

�لذي بلغ 3.7% يف �لربع �الأول من �لعام. ف�صال على ذلك، 

�صيكون  �لتعايف  �أن  �لتو�تر  عالية  �ملوؤ�رس�ت  من  يت�صح 

�صعيفا يف �أرباع �ل�صنة �لقادمة. 

تباطوؤ  �إىل  �لتعايف  هذ�  �صعف  من  كبري  قدر  وُيعزى 

عنا�رس  �أكرب  بعيد  حد  �إىل  وهو   – �ل�صخ�صي  �ال�صتهالك 

هذ�  وُيعزى  �ملتحدة.  للواليات  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 

�ل�صعف �إىل �أ�صباب عديدة. �أوال، �لتدهور �حلاد يف �صايف 

�أ�صول قطاع �الأ�رس )�ل�صكل �لبياين 2-4(، فرت�جعت �أ�صعار 

�لثالث  �مل�صاكن بن�صبة ترت�وح بني 25 و30% على مدى 

�صنو�ت �ملا�صية )ح�صب �ملوؤ�رس �مل�صتخدم(، بينما وقع عبء 

�لت�صحيح على �الأ�رس �صاحبة �أعلى ميل حدي لال�صتهالك. 

وثانيا، �رتفاع معدل �لبطالة �لذي يبلغ يف �لوقت �حلا�رس 

للبطالة  �أو�صع  مقيا�ص  وي�صري  �لعاملة،  �لقوى  من   %9.6

)ياأخذ يف �العتبار �لباحثني عن وظائف على �أ�صا�ص �لتفرغ 

�لكامل بينما ال يح�صلون �إال على عمل لبع�ص �لوقت( �إىل 

بلوغها 16.7%؛ ويبلغ و�صيط فرتة �لبطالة 20 �أ�صبوعا �أي 

�الأربعني  مد�ر  على  �لذروة  م�صتوى  �صعف  من  يقرب  ما 

�الإ�رس�ر  �إىل  �لعمالة  �صوق  �ملا�صية. ويوؤدي �صعف  عاما 

بالدخول و�لقدرة على �حل�صول على �ئتمان، ويزيد من عدم 

�ليقني لدى �الأ�صخا�ص �لعاملني يف �لوقت �لر�هن. وثالثا، 

وتفر�ص  �مل�صتهلكني،  �إقر��ص  عن  عازفة  �لبنوك  تز�ل  ال 

قيود� على �الئتمان للم�صرتيات �الأكرب، حيث ت�صارع للحد 

�لعمومية.  �أو�صاع �مليز�نيات  �لرفع �ملايل و��صتعادة  من 
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م�صتويات  �إىل  �الدخار  النخفا�ص  فنظر�  عام،  وبوجه 

��صتثنائية قبل �الأزمة و�لرت�جع �حلاد يف �صايف �الأ�صول 

على  �الدخار  يف  �لرغبة  �صتظل  وقوعها،  منذ  �ل�صخ�صية 

�صائدة  كانت  �لتي  بامل�صتويات  مقارنة  مرتفعة  �الأرجح 

قبل �الأزمة. وبلغ �ملعدل �ملتو�صط لالدخار �ل�صخ�صي %6 

منذ مطلع عام 2009 – وهو م�صتوى مل يتحقق منذ عام 

حتى  تقريبا  و%6   %4 بني  يرت�وح  �أن  وُيتوقع   -1995

نهاية عام 2015. 

�ال�صتثمار�ت  �صهدت  �خلا�ص،  �ال�صتهالك  عك�ص  وعلى 

قويا.  �إيجابيا  �رتد�د�  و�ملعد�ت  �لربجميات  يف  �خلا�صة 

�صجلت  بينما  �إنتاجيتها،  م�صتوى  �أي�صا  �ل�رسكات  ورفعت 

�لقريب،  �ملدى  وعلى  حاد�.  تر�جعا  �لعمل  وحدة  تكاليف 

�لرئي�صي  �ملحرك  هو  �لثابت  �ال�صتثمار  ي�صبح  �أن  ُيرجح 

وُيتوقع  �ملخزون.  تر�كم  معدل  تباطوؤ  مع  �ملحلي  للطلب 

�أن يظل عجز �حل�صاب �جلاري يف حدود 3.3% تقريبا من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي على �ملدى �ملتو�صط - �أقل بكثري من 

– نظر� لالعتماد  معدله يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة على �الأزمة 

�خلا�صة  �ملدخر�ت  على  �ال�صتثمار�ت  تعايف  متويل  يف 

�ملرتفعة وحت�صن �أر�صدة �ملالية �لعامة. 

القت�صاد  ترجيحا  �الأكرث  �ملتوقعة  �الحتماالت  وت�صري 

بوترية  كان  و�إن  �لتعايف  ��صتمر�ر  �إىل  �ملتحدة  �لواليات 

حاالت  من  بكثري  �أ�صعف  �لنمو  �صيكون  بينما  بطيئة، 

�لتعايف �ل�صابقة، نظر� لعمق �لركود. ومن �ملتوقع �أن ي�صل 

معدل منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �إىل 2.6% يف عام 2010 

-2 �لبياين  و�ل�صكل  2-2؛  )�جلدول   2011 عام  و%2.3 

�لفعلي  �لناجت  �أن �لفجوة بني  5(. وينطوي هذ� �الأمر على 

و�لناجت �ملمكن �صتظل و��صعة، حتى و�إن كان �لنمو �ملمكن 

عانى يف حد ذ�ته ب�صكل موؤقت من �الأزمة. وبالتايل، ُيتوقع 

�لبطالة مرتفعا ب�صورة مزمنة. وعلى هذه  �أن يظل معدل 

�خللفية، �صيظل �لت�صخم منخف�صا – فمن �ملتوقع �أن يبلغ 

1.4% يف عام 2010 و1% عام 2011. 

�إىل   وال تز�ل �ملخاطر �ملحيطة باالآفاق عالية ومتيل 

�لعقارية  �لرهون  �أ�صو�ق  تز�ل  فال  �ملتوقعة.  دون  �لنتائج 

�ل�صكنية و�لتجارية ه�صة. ومن �صاأن زيادة تخفي�ص قيمة 

�لقرو�ص يف �لبنوك �ل�صغرية و�ملتو�صطة �أن يكبح تعايف 

�حلاد  �الرتفاع  �أدى  وقد  �لطبيعية.  �الئتمانية  �الأو�صاع 

�مل�صاعر  ملخاطر  �لتعر�ص  زيادة  �إىل  �حلكومي  للدين 

�ل�صائدة يف �ل�صوق �ملالية، رغم �نخفا�ص عائد�ت �الأور�ق 

�ملالية للخز�نة بدرجة كبرية موؤخر� و�صط �صعف �الأو�صاع 

وتوقعات  �ملاأمون،  �ال�صتثمار  عن  و�لبحث  �القت�صادية، 

�ل�صند�ت  من  ملزيد  �لفيدر�يل  �الحتياطي  بنك  �رس�ء 

�مل�صتهلك،  �أ�صعار  يف  �لت�صخم  تر�جع  ويعد  �حلكومية. 

مقرتنا ب�صعف �أ�صو�ق �لعمل و�النخفا�ص �لن�صبي يف �لطلب 

الأغر��ص �ال�صتهالك، موؤ�رس على خطر �النكما�ص �ملتطرف. 
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�لثابت  �ال�صتثمار  يرتد  �أن  �الإيجابي، ميكن  �جلانب  وعلى 

�لتي  �أ�رسع مقارنة مب�صتوياته  بوترية  �الأعمال  يف قطاع 

ال تز�ل منخف�صة. 

�ل�صلطات  على  يتعني  �صوف  �خللفية،  هذه  و�إز�ء 

�الأمريكية �لبحث عن و�صيلة للرت�جع عن تدخل �ل�صيا�صات 

تعالج  بينما  �لوليد،  �لتعايف  �إ�صعاف  دون  �ال�صتثنائي 

�لعامة،  �ملالية  �ختالالت  من  �ملدى  طويلة  �لرتكات 

�لذي  و�ل�صعف  �ملايل،  �لتنظيم  يف  و�لتد�خالت  و�لثغر�ت 

�أ�صاب �لقطاع �مل�رسيف.

يو�جه �القت�صاد �لكلي حتديا رئي�صيا يتمثل يف و�صع   •
تعري�ص  دون  لال�صتمر�ر  قابل  م�صار  �لعام على  �لدين 

ُيتوقع  �حلالية،  �ل�صيا�صات  ظل  ويف  للخطر.  �لتعايف 

�إجمايل  من  تقريبا   %10 �لعامة  �حلكومة  عجز  بلوغ 

و�صريتفع  و2011،   2010 عامي  يف  �ملحلي  �لناجت 

�إجمايل دين �حلكومة �لعامة �إىل نحو 110% من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي بحلول عام 2015. ونظر� للمخاطر �لتي 

ت�صكلها �ختالالت �ملو�زنة، يجب �لبدء يف و�صع �أ�ص�ص 

�صبط �أو�صاع �ملالية �لعامة يف عام 2011 . و�القرت�ح 

�ملطروح يف  مر�جعة منت�صف �لفرتة لالإد�رة �الأمريكية 

�إجمايل  من   %1 بنحو  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع  بت�صديد 

�ل�صحيح  �لتو�زن  يحقق   2011 عام  �ملحلي  �لناجت 

بني دعم �لتعايف على �ملدى �لقريب و�مل�صد�قية على 

�ل�صلبية �لتي  �ملدى �ملتو�صط. و�إذ� حتققت �الحتماالت 

خلف�ص  ما  حد  �إىل  متاحا  �ملجال  ي�صبح  �لنمو،  تهدد 

�ملدى  على  �مل�صد�قية  تعزيز  مع  �لفوري  �لت�صحيح 

من  مزيد  خالل  من  ذلك  يتحقق  �أن  وميكن  �ملتو�صط. 

لها  �صيكون  �لتي  �مل�صتحقات  على  �الإنفاق  �إ�صالحات 

اجلدول 2-2: اقت�صادات متقدمة خمتارة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب 

اجلاري، والبطالة
)التغري ال�صن�ي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

�إجمالي �لناتج �لمحلي 
1
�أ�صعار �مل�صتهلكني 

2
ر�صيد �حل�صاب �جلاري 

3
�لبطالة

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

 8.2 8.08.3–0.1 –0.3 –0.3  1.3 1.4 2.72.20.1–3.2القت�صادات املتقدمة

 9.6 9.39.7–2.6 –3.2 –2.7  1.0 1.4–0.3 2.62.3–2.6�لواليات �ملتحدة 

5،4
9.410.110.0 0.5  0.2 –0.6  1.5 1.6 1.71.50.3–4.1منطقة �ليورو 

 5.0 5.15.1 2.3 3.1 2.8–0.3–1.0–1.4 2.81.5–5.2�ليابان

4
 7.4 7.57.9–2.0 –2.2 –1.1  2.5 3.1 1.72.02.1–4.9�ململكة �ملتحدة 

 7.5 8.38.0–2.7 –2.8 –2.8  2.0 1.8 3.12.70.3–2.5كند�

 4.7 5.04.8 4.9 5.0 4.8 2.5 2.4 5.43.71.5–1.2�القت�صاد�ت �ملتقدمة �الأخرى

للتذكرة

 3.7 4.33.8 6.9 7.1 8.5 2.7 2.6 7.84.51.3–0.9�القت�صاد�ت �الآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

 تظهر �لتحركات يف �أ�صعار �مل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية. وميكن �الطالع على �لتغري�ت �لتي حتدث من دي�صمرب �إىل دي�صمرب �لذي يليه يف �جلدول �أ6 يف �مللحق �الإح�صائي.  
1

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 ��صتناد� �إىل �ملوؤ�رس �ملن�صق الأ�صعار �مل�صتهلكني �ل�صادر عن �ملكتب �الإح�صائي لالحتاد �الأوروبي.
4

 و�صع �حل�صاب �جلاري م�صححا الحت�صاب �لفروق يف �ملعامالت د�خل �ملنطقة.
5

تاأثري مبا�رس و�صغري على �لطلب. غري �أن خطط �ملالية 

�الأجل  متو�صط  �لدين  تو�زن  حتقق  ال  �حلالية  �لعامة 

�أجل  �لذي ينبغي و�صعه على م�صار هبوطي ثابت من 

�إعادة بناء حيز للت�رسف على م�صتوى �ملالية �لعامة 

وجتنب �الآثار �ل�صلبية على �أ�صعار �لفائدة على �الإقر��ص 

و�لنمو على �ملدى �لطويل. وبالتايل، �صيكون من �ملحبذ 

�إبد�ء �اللتز�م �لو��صح باتخاذ مزيد من �لتد�بري ل�صبط 

�قت�صادية  �فرت��صات  �إطار  �لعامة يف  �ملالية  �أو�صاع 

�أهد�ف  بالن�ص على  �ملثال  �صبيل  )وذلك على  موثوقة 

�ل�صياق،  هذ�  ويف  �لت�رسيع(.  يف  معينة  تد�بري  و/�أو 

�لرئي�ص  �صكلها  �لتي  �لعامة  �ملالية  جلنة  من  ُيتوقع 

�لقيام بدور رئي�صي يف تعزيز تو�فق �الآر�ء على �مل�صتوى 

�ل�صيا�صي، مبا يف ذلك يف �ملجاالت �لتي تو�جه �صعوبة 

مثل �ل�صيا�صة �ل�رسيبية و�الإنفاق على �مل�صتحقات. 

تي�صريية نظر� ل�صاآلة  �لنقدية  �ل�صيا�صة  �أن تظل  ينبغي   •
من  تبقى  وما  �مل�صتوى،  دون  و�لنمو  �لت�صخم،  حجم 

�صغوط مالية. و�أبقى �الحتياطي �لفيدر�يل �صعر �لفائدة 

بينما  �الإطالق  على  م�صتوياته  �أدنى  عند  �الأ�صا�صي 

�الأرجح  على  تقت�صي  �الأو�صاع  �أن  على  �إ�صارة  �أ�صدر 

��صتثنائية  م�صتويات  �إىل  �لفائدة  �صعر  مو��صلة خف�ص 

�لتطور�ت  خماطر  تز�يد  �صوء  ويف  ممتدة.  لفرتة 

منا�صبا  قر�ر�  �لفيدر�يل  �الحتياطي  �تخذ  �ل�صلبية، 

�ملالية  �الأور�ق  �رس�ء  با�صتئناف  �الأخرية  �لفرتة  يف 

ديون  من  �مل�صتمدة  �ملو�رد  )م�صتخدما  �حلكومية 

�ملوؤ�ص�صات �لعاملة حتت رعاية �حلكومة �لتي يحل �أجل 

عقاري  برهن  �مل�صمونة  �ملالية  و�الأور�ق  ��صتحقاقها 

و�إذ� حتققت هذه �ملخاطر،  �ال�صتثمارية(.  يف حافظته 
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ميكن �أن ي�صمل �لتحرك على م�صتوى �ل�صيا�صات  تاأكيد 

للغاية  �ملنخف�ص  �لفائدة  �صعر  على  باحلفاظ  �اللتز�م 

�مل�صتخدمة  �الأ�صول  �أنو�ع  يف  و�لتو�صع  ممتدة،  لفرتة 

مل�صاعدة  ت�صهيالت  �إطالق  و�إعادة  �مل�صرتيات،  يف 

�لوقت،  نف�ص  ويف  �ل�صغوط.  من  تعاين  �لتي  �الأ�صو�ق 

جمموعة  و�صع  على  يعمل  �لفيدر�يل  �الحتياطي  كان 

�لنقدية  �الأو�صاع  الإد�رة  كبري  حد  �إىل  متنوعة  �أدو�ت 

من �صاأنها �أن ت�صاعد يف ت�صهيل �خلروج من �ل�صيا�صات 

�لنقدية عند �حلاجة. 

�ال�صتقر�ر  لتح�صني  �ملبذولة  �لكبرية  �جلهود  وبرغم   •
للمخاطر.  معر�صا  �مل�رسيف  �جلهاز  يز�ل  ال  �ملايل، 

�الأمو�ل  روؤو�ص  زيادة  �الأرجح  على  يتعني  و�صوف 

قانون  �صاأن  ومن  �الأ�صد.  �لتنظيمية  �ملتطلبات  لتلبية 

دود- فر�نك الإ�صالح وول �صرتيت وحماية �مل�صتهلك، 

�لذي �صدر حديثا، تو�صيع نطاق �لرقابة على �ل�رسكات 

�ملالية �ملوؤثرة على �لنظام �ملايل. وين�ص �لقانون على 

�أجل  من  �الأو�صاع  بت�صوية  ُتعنى  خا�صة  هيئة  �إن�صاء 

�لتدخل �ملنظم يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية  �إجر�ء�ت  ت�صهيل 

من  مزيد�  وي�صع  �لنظام.  يف  �ملوؤثرة  �مل�رسفية  غري 

خارج  �ملتد�ولة  �مل�صتقات  الأ�صو�ق  �لتنظيمية  �لقو�عد 

�لبور�صة كما ين�ص على �إن�صاء “مكتب �حلماية �ملالية 

للم�صتهلك.” ومينح �لقانون �صالحيات ملجل�ص �لرقابة 

على �ال�صتقر�ر �ملايل )FSOC( �لذي ي�صم جميع هيئات 

�لرقابة �ملالية �لرئي�صية على �مل�صتوى �الحتادي وير�أ�صه 

�لتو�صية   )1( يلي:  مبا  �ملجل�ص  ل  وُيَخوَّ �خلز�نة.  وزير 

�أو  �ل�رسكات  حتديد   )2( �الحرت�زية،  �ل�رسوط  بزيادة 

يف  �ملتعددة  �ملعامالت  �إد�رة  موؤ�ص�صات  �أو  �الأن�صطة 

�ل�صوق �ملالية �ملوؤثرة على �لنظام؛ )3(  �ملو�فقة على 
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�ال�صتقر�ر  كان  �إذ�  �ملت�صعبة  �لكربى  �ل�رسكات  حل 

�ملايل مهدد�. ومع هذ�، يتعني حتديد �لتفا�صيل لتت�صح 

�لعملي،  �لو�قع  يف  �لقانون  تطبيق  كيفية  ذلك  بعد 

جديدة،  �حرت�زية  معايري  بو�صع  يتعلق  ما  وخا�صة 

و�صري  �حلدود،  عرب  �الأو�صاع  ت�صوية  �إجر�ء�ت  وتنفيذ 

عمل جمل�ص �لرقابة على �ال�صتقر�ر �ملايل. 

وتكت�صب بد�ئل �ل�صيا�صات يف �لواليات �ملتحدة �أهمية 

لالحتياجات  تكون  وقد  �لعامل.  لبقية  بالن�صبة  كربى 

�حلكومة  جانب  من  �ل�صخمة  �مل�صتقبلية  �لتمويلية 

�نعكا�صات على �القت�صاد�ت �الأخرى. وبقدر �أهمية �صند�ت 

�خلز�نة لع�رس �صنو�ت كمقيا�ص معياري لالأ�صول �الأخرى، 

�ملالية  �أو�صاع  عن  �لناجمة  �ل�صوق  ع�صبية  فرت�ت  فاإن 

يف  �رتفاعا  ت�صبب  �أن  ميكن  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لعامة 

�أ�صعار �لفائدة على �مل�صتوى �لدويل. �إ�صافة �إىل ذلك، فنظر� 

لدور �لدوالر �الأمريكي كعملة لالحتياطي، و�أهمية �لواليات 

�ملتحدة كمركز مايل، فاإن تر�خي �ل�صلطات �الأمريكية على 

�القت�صاد�ت  على  �أكرب  �أثار  له  �صيكون  �ل�صيا�صات  �صعيد 

�الأخرى تتجاوز ما تنطوي عليه �لرو�بط �لتجارية وحدها. 

ت�صبب  �أن  �ملتحدة  �لواليات  �لثقة يف  �صاأن �صدمات  ومن 

�مل�صتوى  على  و�الأ�صهم  �ل�صند�ت  خماطر  عالو�ت  �رتفاع 

�لدويل. 

فتت�صم  �لن�صبية.  بقوته  �لكندي  �القت�صاد  و�حتفظ 

�صليمة  باأنها  �الأ�رس  لقطاع  �لعمومية  �مليز�نيات  �أو�صاع 

�أن �صجالت  �لواليات �ملتحدة، كما  �أكرث من �الأو�صاع يف 

�لبنوك بالغة �لقوة. و�أ�صهم �لتن�صيط �لنقدي و�ملايل وقوة 

�لطلب �لدويل على �ل�صلع �الأولية يف دفع معدل �لنمو خالل 

�لربع �الأول من هذ� �لعام �إىل 5.8%، �أي �صعف معدله يف 

ب�صفة  �ال�صتهالكي  �الإنفاق  ظل  بينما  �ملتحدة،  �لواليات 

�إىل  ن�صبيا  �صامدة  �مل�صاكن  �أ�صعار  وظلت  قويا.  خا�صة 

�أي   ،%8.1 �لبطالة  معدل  وبلغ  �الأزمة.  فرتة  يف  بعيد  حد 

�لواليات �ملتحدة، كما �صهد تر�جعا مطرد�  �أقل بكثري من 

منذ مطلع عام 2009. ومع ذلك ت�صري �لبيانات يف �الآونة 

�الأخرية �إىل تباطوؤ �لنمو برغم ما يبدو من �أنه ال يز�ل �أعلى 

�القت�صاد  تو�جه  �لتي  و�ملخاطر  �ملمكن.  �مل�صتوى  من 

�لكندي هي يف �الأ�صا�ص خماطر خارجية. ويو�جه �القت�صاد 

�ملعادن  �صيما  ال  �الأولية،  �ل�صلع  �أ�صعار  هبوط  خماطر 

�لذي ي�صرتي  و�لطاقة، وتباطوؤ ن�صاط �القت�صاد �الأمريكي 

نحو ثالثة �أرباع �ل�صادر�ت �لكندية.  

يف  بالبدء  �ل�صيا�صات  ل�صناع  �الأو�صاع  حت�صن  و�صمح 

فقام  �ل�صيا�صات.  تتيحها  �لتي  �لتن�صيطية  �لدفعة  �صحب 

بنك كند� برفع �صعر �لفائدة على �لقرو�ص لليلة و�حدة من 

�إىل 1% �عتبار� من  �أي معدله منذ وقوع �الأزمة،   ،%0.25

�صهر �صبتمرب. وُطبِّقت تد�بري �لتن�صيط �ملايل ح�صب �جلدول 

توقع،  غري  على  �الأو�صاع  �صاءت  و�إذ�  �ملقرر.  �لزمني 

ملو�جهتها  �لتحرك  من  �لعامة  �ملالية  �صيا�صة  �صتتمكن 

– وُيتوقع �أن ي�صل عجز �ملالية �لعامة �لكندية �إىل %2.9 
من �إجمايل �لناجت �ملحلي عام 2011، بينما �صايف �لدين 

�لعام يف حدود 33.5% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

اأوروبا تواجه تعافيا تدريجيا وغري 

متكافئ

وعر�،  �أوروبا  يف  �لتعايف  حتقيق  �إىل  �لطريق  كان 

يف  لال�صتمر�ر  قابلة  غري  �صيا�صات  �تباع  هو  و�ل�صبب 

�ل�صيادية  �لديون  �أزمة  وحدوث  �الأع�صاء،  �لبلد�ن  بع�ص 

�النتعا�ص  يتمكن  �أن  قبل  تفجرت  و�لتي  �لربيع  ف�صل  يف 

يف منطقة �ليورو من �كت�صاب �لفعالية �لالزمة. و�نت�رست 

�الأزمة على �ل�صعيد �لدويل مهددة �لنظام �ملايل و�لتعايف 

�الإقليمي و�لعاملي. و�أمكن �حتو�ء �ملوقف بف�صل �لتحرك 

�لقوي و��صع �لنطاق على م�صتوى �ل�صيا�صات. و�أدى كل من 

�لتمويل  و�أدو�ت  و�الئتمان،  لل�صيولة  �مل�صبوق  غري  �لدعم 

�الأوربية �جلديدة، و�تخاذ �إجر�ء�ت مالية كبرية يف �لبلد�ن 

�ملت�رسرة �إىل وقف �ال�صطر�بات �ملالية و�حلد من تاأثريها 

�ملعاك�ص على �لن�صاط �القت�صادي الأوروبا. 

�أن  ُيرجح  لكنه  �لقوة  بع�ص  �لتعايف  �كت�صب  و�أخري� 

يظل معتدال وغري متكافٍئ )�ل�صكالن �لبيانيان 2-6 و2-

يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  �إىل  �لتوقعات  وت�صري   .)7

 ،2010 عام   %1.7 مبعدل  �ملتقدمة  �أوروبا  �قت�صاد�ت 

وُيتوقع  )�جلدول 3-2(.  �إىل 1.6% عام 2011  و�رتفاعه 

 %3.7 �ل�صاعدة  �أوروبا  �قت�صاد�ت  يف  �لنمو  معدل  بلوغ 

و��صحة  فروق  وهناك   .2011 عام  و%3.1   ،2010 عام 

حيث  �ملنطقة،  عرب  �ملحتملة  �القت�صادية   �الآفاق  يف 

تتوقف على �أو�صاع �مليز�نيات �لعمومية للقطاعني �لعام 

على  �لكلية  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  قدرة  و�خلا�ص ومدى 

دعم �لتعايف. 

رغم قوة �صادر�ت �ل�صلع �مل�صنعة يف �ل�صهور �الأخرية،   •
نتيجة  معتدال  �أملانيا  يف  �لتعايف  يكون  �أن  ُيتوقع 

�لتجاريني  �ل�رسكاء  لدى  �لنمو  �صعف  لتوقعات 

�لتعايف  يكون  �أن  �ملتوقع  ومن  �لقادمة.  �لفرتة  يف 

�خلا�ص  �ال�صتهالك  ل�صعف  نظر�  فرن�صا  يف  متو��صعا 

ب�صبب �رتفاع معدل �لبطالة و�صحب �لتد�بري �لتن�صيطية. 

�أكرث  �لتعايف  يكون  �أن  �ملتوقع  فمن  �إيطاليا،  يف  �أما 

يِّق  ُت�صَ �لتناف�صية  �لقدرة  م�صكلة  ��صتمر�ر  الأن  �نح�صار� 

�ملقرر  �ل�صبط  بينما  �ل�صادر�ت  منو  �أمام  �ملجال 

ومن  �ملحلي.  �لطلب  ي�صعف  �لعامة  �ملالية  الأو�صاع 

�ملتوقع �أن ي�صجل �لنمو م�صتويات �أقل بكثري يف �ليونان 

و�آيرلند� و�لربتغال و�إ�صبانيا نظر� للقيود �لتي تفر�صها 

وباملثل،  �لتناف�صية.  و�لقدرة  �لعامة  �ملالية  �ختالالت 

منطقة  خارج  للتعايف  �ملتوقعة  �الحتماالت  تختلف 
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ن�صبيا  �ملحلي  �لطلب  تر�جع  ��صتمر�ر  فُيتوقع  �ليورو. 

�الأخرية  �لتد�بري  عقب  �صيما  ال  �ملتحدة،  �ململكة  يف 

لتخفي�ص عجز �ملو�زنة. 

وت�صري �لتوقعات يف �أوروبا �ل�صاعدة �إىل �أن �القت�صاد�ت   •
�القت�صادي  �لن�صاط  هبوط  حاالت  باأخف  مرت  �لتي 

�الأزمة  و�جهت  �لتي  �الأخرى  و�القت�صاد�ت  )بولند�( 

بينما �مليز�نيات �لعمومية لقطاع �الأ�رس و�لبنوك قوية 

ن�صبيا )تركيا(، �صتو��صل �كت�صاب مزيد من �لقوة تدعمها 

عودة �لن�صاط �لتجاري �لعاملي و�لتدفقات �لر�أ�صمالية 

�صهدت  �لتي  �القت�صاد�ت  لكن  �لطبيعي.  و�صعها  �إىل 

)بلغاريا والتفيا(  لال�صتمر�ر  قابلة  طفر�ت حملية غري 

�أو �لتي تو�جه خماطر يف ميز�نياتها �لعمومية �خلا�صة 

�أن تتعايف  و�لعامة )هنغاريا ورومانيا( فمن �ملتوقع 

�لقيود  ت�صديد  �إىل  �مل�صكالت  هذه  و�أدت  �أبطاأ.  بوترية 

على �مل�صاحة �ملتاحة للت�رسف من خالل �ل�صيا�صات. 

تو�زنا.  �أكرث  �الآفاق  تلوح يف  �لتي  �ملخاطر  و�أ�صبحت 

تهدد  تز�ل  ال  �ملتوقعة  دون  �لنتائج  خماطر  �أن  ورغم 

�حتماالت  بع�ص  موؤخر�  ظهرت  فقد  �أوروبا،  يف  �لتعايف 

جتاوز �لنتائج مل�صتوى �لتوقعات. وتن�صاأ �حتماالت جتاوز 

�أملانيا  يف  �لعيني  �لن�صاط  بلوغ  من  �لرئي�صية  �لتوقعات 

�أن  �صاأنه  من  �لذي  �الأمر  �ملتوقعة،  من  �أعلى  م�صتويات 

يرفع �لنمو يف �أوروبا ب�صورة �أعم نظر� للرو�بط �لتجارية 
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و�الإنتاجية �لكبرية �لتي تتمتع بها �أملانيا. غري �أن خماطر 

�لنتائج دون �ملتوقعة ال تز�ل م�صدر� للقلق. وكما ورد يف 

�لف�صل �الأول من “تقرير �ال�صتقر�ر �ملايل �لعاملي” ال تز�ل 

�حتماالت �نت�صار �لتد�عيات �ملالية من كيان �صيادي �إىل 

�آخر مرتفعة يف منطقة �ليورو، وخا�صة بني �القت�صاد�ت 

�صديدة  �الأوروبية  �مل�رسفية  �الأجهزة  تز�ل  وال  �لطرفية. 

ملخاطر  �لتعر�ص  و�صديدة  �حلكومي  �لدعم  على  �العتماد 

تدهور �القت�صاد �لعيني، و�ل�صدمات �ل�صيادية، و�ل�صغوط 

قد  �ملخاطر  هذه  معاجلة  عدم  فاإن  ثم،  ومن  �لتمويلية. 

يف�صي �إىل �نت�صار �ل�صغوط جمدد� يف �لقطاع �ملايل – مبا 

يف ذلك �إىل �قت�صاد�ت �أوروبا �ل�صاعدة عن طريق �لتجارة 

�إىل  تف�صي  وقد   – للحدود  �لعابرة  �مل�رسفية  و�لتدفقات 

حدوث �آثار �صلبية كبرية على �لن�صاط �لعيني. ويكمن �خلطر 

�لرئي�صي على �ملدى �ملتو�صط يف �ختالالت �ملالية �لعامة 

عدم  بينما  �ملتطرفة،  �القت�صاد�ت  يف  �لتناف�صية  و�لقدرة 

كفاية �إجر�ء�ت معاجلة �لبنوك �ل�صعيفة ميكن �أن ي�صفر عن 

من  �أزمات  ومو�جهة  �مل�صتوى  دون  منو  معدالت  ت�صجيل 

حني �إىل �آخر على �متد�د فرتة مطولة. 

وعلى هذه �خللفية، تكمن �أبرز �لتحديات على م�صتوى 

�ل�صيا�صات يف �ال�صتفادة من �لفر�صة �ل�صانحة �لتي يتيحها 

�مل�صكالت  ملعاجلة  �ل�صيا�صات  من  �مل�صبوق  غري  �لدعم 

�الأ�صا�صية من خالل �تخاذ �إجر�ء�ت على �مل�صتوى �لوطني 

وم�صتوى �الحتاد �الأوروبي.  

وال يز�ل و�صع �لدين �لعام على م�صار قابل لال�صتمر�ر 

وت�صري  �الأوروبية.  �القت�صاد�ت  من  كثري  �أولويات  �صمن 

م�صتوى  على  �حلالية  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع  �صبط  خطط 

�أوروبا يف �الجتاه �ل�صحيح، كما �أنها متمايزة على �أ�ص�ص 

�أو  �لتي تو�جه �صغوطا �صوقية  – فاالقت�صاد�ت  �صحيحة 

تعاين من قيود حادة يف �لتمويل �خلارجي )مثل �ليونان 

لديها خطط �صبط  و�إ�صبانيا(  و�لربتغال  و�آيرلند�  و�آي�صلند� 

بغريها.  مقارنة  �لبد�ية  فرتة  على  تركيز�  و�أكرث  �أكرب 

�ملدى  على  كبري  بقدر  �لقيود  لتخفيف  فنظر�  هذ�،  ومع 

�لعامة  �ملالية  �صيا�صة  موقف  �صيظل  �أملانيا،  يف  �لقريب 

يف  عام  بوجه  حمايد�  �ليورو  منطقة  م�صتوى  على  �لكلي 

ه�صا�صة  ال�صتمر�ر  نظر�  مالئما،  يكون  ح�صبما   –  2010

�لتعايف. ويتعني مع هذ� �لعمل على تعزيز خطط ت�صحيح 

�أو�صاع �ملالية �لعامة على �ملدى �ملتو�صط ب�صورة كبرية 

�لو�صيكة  �ملخاطر  مو�جهة  �لد�ئم يف  �الدخار  �إىل  و�صوال 

�لناجتة عن �لنفقات �ملرتبطة باأعمار �ل�صكان. ومن �صاأن 

�الإ�صالحات �لطموحة لالإنفاق على بر�مج �مل�صتحقات �أن 

حتقق مكا�صب كبرية من حيث �مل�صد�قية بتكلفة �أقل فيما 

�صتحول دون  �أنها  �لق�صري؛ كما  بالنمو على �ملدى  يتعلق 

�أكرث م�صقة م�صتقبال. و�تخذ بع�ص  �إ�صالحات  �إىل  �حلاجة 

�القت�صاد�ت خطو�ت يف هذ� �الجتاه )مثل فرن�صا و�إيطاليا(، 

ولكن �ملجال ال يز�ل متاحا لعمل �ملزيد. و�صتكون �لبنود 

متو�صط  الرتفاع  �نعكا�صا  �لتقاعد  �صن  رفع  هي  �لرئي�صية 

�لعمر �ملتوقع، ورفع م�صتوى كفاءة �الإنفاق على �لرعاية 

�لتي  �الجتماعي  �ل�صمان  متويل  نظم  و�إ�صالح  �ل�صحية، 

تقلل من ت�صوهات عر�ص �لعمالة. 
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�لبالغ  دعمها  على  �لنقدية  �ل�صيا�صة  ُتبقي  �أن  وينبغي 

�الأوروبية.  �القت�صاد�ت  معظم  يف  �ملنظور  للم�صتقبل 

�ملتقدمة  �أوروبا  يف  منخف�صا  �لت�صخم  معدل  يز�ل  وال 

للتوقعات  �ملحكم  و�لتثبيت  �لناجت  فجو�ت  �ت�صاع  ب�صبب 

�الأ�صا�صي  �لت�صخم  �أن  �إىل  �لتوقعات  وت�صري  �لت�صخمية. 

�صيظل يف حدود 1.5% تقريبا يف منطقة �ليورو. وبالتايل، 

على  �الإبقاء  �ملنا�صب  من  �صيكون  �ليورو  منطقة  ففي 

اأوروبية خمتارة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد  اجلدول 2-3: اقت�صادات 

احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغري ال�صن�ي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

�إجمايل �لناجت �ملحلي 

�حلقيقي
1
�أ�صعار �مل�صتهلكني 

2
ر�صيد �حل�صاب �جلاري 

3
�لبطالة 

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

. . . . . .. . .2.01.81.32.32.00.10.30.5–4.0اأوروبا

1.71.60.71.81.60.30.81.08.89.49.3–4.1بلدان اأوروبا املتقدمة
5،4

0.20.59.410.110.0–1.71.50.31.61.50.6–4.1منطقة �ليورو 

3.32.00.21.31.44.96.15.87.57.17.1–4.7�أملانيا

9.49.89.8–1.8–1.8–1.61.60.11.61.61.9–2.5فرن�صا

7.88.78.6–2.7–2.9–1.01.00.81.61.73.2–5.0�إيطاليا

18.019.919.3–4.8–5.2–1.51.15.5–0.70.2–0.3–3.7�إ�صبانيا

1.81.71.01.31.15.45.76.83.54.24.4–3.9هولند� 

2.01.90.30.51.87.78.78.5�صفر1.61.7–2.7بلجيكا

9.411.814.6–7.7–10.8–1.44.62.211.2–2.6–4.0–2.0�ليونان

1.61.60.41.51.72.32.32.44.84.14.2–3.9�لنم�صا

9.610.710.9–9.2–10.0–0.91.210.0–0.9�صفر1.1–2.6�لربتغال

2.42.01.61.41.81.31.41.68.38.88.7–8.0فنلند�

11.813.513.0–1.1–2.7–3.0–0.5–1.6–2.31.7–0.3–7.6�آيرلند�

12.114.112.7–2.6–1.4–4.14.30.90.71.93.2–4.7�جلمهورية �ل�صلوفاكية

6.07.88.1–0.7–0.7–0.82.40.91.52.31.5–7.8�صلوفينيا 

3.03.10.42.31.95.76.97.26.05.85.6–4.1لك�صمربغ

5.37.16.9–7.4–7.9–0.41.80.22.22.38.3–1.7قرب�ص

7.06.96.9–5.3–5.4–1.71.71.81.92.16.1–2.1مالطة

5
7.57.97.4–2.0–2.2–1.72.02.13.12.51.1–4.9�ململكة �ملتحدة 

4.42.62.01.81.97.25.95.78.38.28.2–5.1�ل�صويد

0.70.58.59.610.33.63.63.4–2.91.70.5–1.9�صوي�رس�

6.78.38.0–0.6–1.2–2.02.21.01.62.01.1–4.1�جلمهورية �لت�صيكية

0.61.82.22.51.413.116.616.43.23.53.6–1.4�لرنويج

2.02.31.32.02.04.23.43.03.64.24.7–4.7�لد�منرك

2.18.08.68.4–0.9–3.012.05.93.56.5–3.0–6.8�آي�صلند�

6
. . .. . .. . .–4.0–3.7–3.73.14.75.24.12.5–3.6اأوروبا ال�صاعدة 

14.011.010.7–5.4–5.2–7.83.66.38.75.72.3–4.7تركيا

8.29.89.2–2.6–2.4–1.73.43.73.52.42.71.7بولند�

6.37.27.1–5.4–5.1–1.55.65.95.24.5–1.9–7.1رومانيا

0.62.04.24.73.30.20.50.710.110.810.3–6.3هنغاريا

6.88.37.6–3.1–3.0–2.02.52.22.99.5�صفر–5.0بلغاريا

9.29.59.0–4.7–3.8–1.62.41.92.85.3–1.5–5.8كرو�تيا

1.33.14.21.01.34.21.90.213.718.016.0–14.8ليتو�نيا

0.98.65.52.917.319.817.5–3.33.31.4–1.0–18.0التفيا

2.52.04.54.23.413.817.516.4–1.83.50.1–13.9�إ�صتونيا

 تظهر �لتحركات يف �أ�صعار �مل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية. وميكن �الطالع على �لتغري�ت �لتي حتدث من دي�صمرب �إىل دي�صمرب �لذي يليه يف �جلدولني �أ6 و �أ7 يف �مللحق 
1

�الإح�صائي. 

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 و�صع �حل�صاب �جلاري م�صححا الحت�صاب �لفروق يف �ملعامالت د�خل �ملنطقة.
4

 ��صتناد� �إىل �ملوؤ�رس �ملن�صق الأ�صعار �مل�صتهلكني �ل�صادر عن �ملكتب �الإح�صائي لالحتاد �الأوروبي.
5

 ت�صمل �ألبانيا، و�لبو�صنة و�لهر�صك، وكو�صوفو، وجمهورية مقدونيا �ليوغو�صالفية �ل�صابقة، و�رسبيا.
6

تد�بري  و�صحب  �لفائدة،  �أ�صعار  �ال�صتثنائي يف  �النخفا�ص 

�رسوط  على  طر�أت  �لتي  و�لتغري�ت  �لقيا�صية  غري  �لدعم 

�ل�صمان، على نحو تدريجي وبطئ نظر� ال�صتمر�ر �لتوتر�ت 

�لتعايف عن طريق  �الأمر على دعم  �ملالية. و�صي�صاعد هذ� 

ُيْحِدثها  �لتي  �ملدى  ق�صرية  �ملعاك�صة  �الآثار  تخفيف 

خماطر  حتققت  و�إذ�  �ملحلي.  �لطلب  يف  �ملايل  �ل�صبط 

ق�صور �لنمو عن �مل�صتوى �ملتوقع، فقد يتعني على �لبنوك 



�آفاق �القت�صاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��صتعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  76

�أكرب  �أوروبا �ملتقدمة �العتماد جمدد� وبقدر  �ملركزية يف 

على ميز�نياتها �لعمومية لزيادة تي�صري �الأو�صاع �لنقدية. 

وت�صود �أوروبا �ل�صاعدة توقعات ت�صخمية خمتلطة بع�ص 

وتفاوت  �ل�رسف  �صعر  نظم  الختالف  �نعكا�صا   - �ل�صئ 

درجات �لركود �القت�صادي – و�إن كان قد �أمكن �حتو�وؤها 

�لقيمة  �رسيبة  ت�صاعد  يوؤدي  �أن  وُيرجح  عام.  بوجه 

�مل�صافة يف بع�ص �القت�صاد�ت �إىل �رتفاع معدل �لت�صخم 

موؤقتا )مثل بولند� ورومانيا(. 

على  �أوروبا  يف  �ملايل  �لقطاع  قدرة  حت�صني  ويجب 

�لقطاع  �أن ت�صوية ق�صايا  ��صتقر�ره. كما  �ل�صمود وتاأمني 

يكت�صب  �لذي  �الإقر��ص  حلفز  �رسوري  مطلب  �مل�رسيف 

ذلك،  ومع  لل�رسكات.  �خلارجي  �لتمويل  يف  كبرية  �أهمية 

�ال�صتقر�ر  “تقرير  من   2010 �أكتوبر  عدد  يف  ورد  فكما 

�ملايل �لعاملي”، ال تز�ل هناك حتديات ماثلة �أمام �لبنوك 

�الأوروبية، ومنها �صدة �العتماد على �لت�صهيالت �لتمويلية 

�لدعم �حلكومي-  – �أو على  �الأوروبي  �لبنك �ملركزي  من 

تكتنفها  �لتي  �ل�صيادية  �لديون  �أمام  �لكبري  و�النك�صاف 

حتمل  على  �لقدرة  قيا�ص  �ختبار�ت  و�صاهمت  �ملخاطر. 

�الأوروبية  �لبنوك  مر�قبي  جلنة  جتريها  �لتي  �ل�صغوط 

وتفيد  �لبنوك.  �أو�صاع  يخ�ص  فيما  �الإف�صاح  حت�صني  يف 

�حلاجة  عند  �إر�صاد�ت  توفري  يف  �أي�صا  �الختبار�ت  هذه 

�إعادة  �أو  للمخاطر  �ملعر�صة  �لبنوك  ر�صملة  �إعادة  �إىل 

هيكلتها �أو ت�صوية �أو�صاعها. ويف هذ� �ل�صدد، �أحرز بع�ص 

�لتقدم  �أكرب من  قدر�  و�إ�صبانيا(  �آيرلند�  )مثل  �القت�صاد�ت 

�لبنوك  �أو�صاع  �أملانيا( يف معاجلة  مقارنة بغريها )مثل 

�ل�صعيفة. مع ذلك، وكما ورد بالنقا�ص يف “تقرير �ال�صتقر�ر 

�ملو�ت  غري  �لتمويل  �صيناريو  �صاأن  من  �لعاملي”،  �ملايل 

�أن يوؤثر كثري� على �جلهاز �مل�رسيف �الأوروبي.  ومن �أجل 

�لتعامل مع �جلد�ر �لو�صيك من �لديون �مل�رسفية �لتي يحل 

موعد ��صتحقاقها، رمبا يتعني تو�صيع نطاق بع�ص تد�بري 

�لدعم �ملايل �ل�صاملة، ولكن لي�ص على ح�صاب تاأجيل �إعادة 

من  و�صيكون  ما�صة.  �إليها  �حلاجة  �أ�صبحت  �لتي  �لهيكلة 

يكتنف  �لذي  �لغمو�ص  تبديد  �لوقت  نف�ص  يف  �ل�رسوري 

�أن يزيد من  �لذي من �صاأنه  �الأمر  �لتنظيمية،  �الإ�صالحات 

�لتعايف. ويكمن  �الئتمان ودعم  �لبنوك على عر�ص  �إقد�م 

�أوروبا  يف  �الئتمان  تن�صيط  يف  �الأخرى  �لتحديات  �أحد 

�الئتمانية  �إىل تدهور �حلو�فظ  �ل�صاعدة، وخا�صة بالنظر 

يف �لبنوك �أثناء �الأزمة. 

�إ�صالح  وهي  �أخرى  حا�صمة  قادمة  مهمة  وهناك 

للحدود  �لعابر  فالبعد  �الأوروبي،  �الحتاد  �صيا�صات  �أطر 

على  �أقوى  بدور  �ال�صطالع  �إىل  يدعو  �لق�صايا  من  لكثري 

م�صتوى �الحتاد �الأوروبي. وقد ك�صفت �الأزمة عن م�صكالت 

�لعامة  �ملالية  ��صتقر�ر  �صيا�صات  يف  كامنة  �الأمد  طويلة 

و�ال�صتقر�ر �لهيكلي و�ملايل. ويتعني معاجلة هذ� �ل�صعف 

ل�صمان ��صتقر�ر �أوروبا ومنوها م�صتقبال. 

ومن �أبرز �لتحديات �لرقابة على �ملالية �لعامة و�إد�رة 

�الأرجح  على  تثُبت  و�صوف  م�صتقبال.  �ل�صيادية  �ملخاطر 

 ،)ESM( جدوى عقد �تفاق على منط �آلية �ال�صتقر�ر �الأوروبي

لكن �قت�صام �الأعباء �ملالية ينطوي على �حلاجة �إىل تقا�صم 

م�صوؤولية �صيا�صة �ملالية �لعامة. وقد �أُِقر هذ� �ملبد�أ باعتماد 

“معاهدة �ال�صتقر�ر و�لنمو،” غري �أن �القت�صاد�ت مل تلتزم 
بها ن�صا وروحا حيث مل تعدل �أو�صاعها بالقدر �لكايف يف 

لكي متنح  �ملعاهدة  تعزيز  يتعني  وبالتايل  �لي�رس.  �أوقات 

حو�فز �أف�صل ملنع �ختالالت �ملالية �لعامة وت�صويتها. كما 

يتعني �أن ت�صجع على تكوين �حتياطيات وقائية كافية يف 

�أوقات �لي�رس، وو�صع �إجر�ء�ت موثوقة الإنفاذ قو�عد �ملالية 

�لعامة �مل�صرتكة، وتدعيم قدر�ت �الإد�رة �ملركزية لالأزمات 

- ويقوم بهذ� �لدور موؤقتا كل من �آلية �ال�صتقر�ر �الأوروبي 

و�مل�صمم  �الأعم  �ملايل  لال�صتقر�ر  �الأوروبي  و�لت�صهيل 

خ�صي�صا الأع�صاء منطقة �ليورو.

   �إ�صافة �إىل ذلك، �أو�صحت �الأزمة �أن م�صكالت �لقطاع 

�أن ت�صفر ب�رسعة بالغة عن  �ملايل يف بلد�ن حمددة ميكن 

عو�قب على م�صتوى �أوروبا. فاأوجه �لتفاوت يف �ل�صيا�صات 

و�ملمار�صات �الحرت�زية بني �لبلد�ن متثل حافز� على تعقد 

هياكل �الأعمال، و�ملر�جحة �لتنظيمية، و�ل�صعي لك�صب �لريع 

مع ما يرتتب على ذلك من عو�قب وخيمة على �ال�صتقر�ر 

�آثار  �لتنظيمية  �أو  �لرقابية  وللثغر�ت  �أوروبا.  يف  �ملايل 

�إىل تقا�صم  �نت�صارية كبرية. ومن ثم، فهناك حاجة ما�صة 

�أوروبا  �لعام يف  �ل�صالح  و�مل�صوؤولية عن  �مل�صاءلة  �أعباء 

وهو “�ال�صتقر�ر �ملايل” – يف �صورة �إطار �أوروبي متكامل 

لتحقيق ال�صتقر�ر �ملايل. ويتعني �أن يقوم هذ� �الإطار على 

على  – وذلك  وحلها  �الأزمات  �إد�رة  توحيد   )1( ركيزتني: 

�الأو�صاع  لت�صوية  �أوروبية  هيئة  خالل  من  �ملثال  �صبيل 

�الأعباء  �قت�صام  م�صاألة  جلعل  �ملوحدة  �لرقابة   )2( و   –
للخدمات  �صوق  �إىل  للو�صول  �رسوري  وكالهما  مقبولة. 

�ملالية يت�صم بالتكامل �لتام و�لكفاءة و�ال�صتقر�ر. وُتتخذ 

�إن�صاء  مثل   – �الجتاه  هذ�  يف  خطو�ت  �لر�هن  �لوقت  يف 

و�ملناق�صات  �ملالية،  �لرقابة  الأجهزة  �الأوروبي  �ملجل�ص 

ب�صاأن و�صع �إطار للت�صوية �أكرث تكامال. ومع هذ�، فبالنظر 

�لعو�قب �لوخيمة لالأزمة وحجم �لتحديات �ملاثلة، ال  �إىل 

يز�ل �لتقدم بطيئا للغاية، تعوقه �مل�صالح �لوطنية �صيقة 

�لنطاق. 

�ل�صيا�صات  �إطار  حت�صني  على  �لعمل  يتعني  و�أخري�،   

�لهيكلية للم�صاعدة على حت�صني �لقدرة �لتناف�صية، ومعاجلة 

�الختالالت �القت�صادية �لكلية، ودفع �لنمو. 

وميكن حت�صني برنامج �ل�صيا�صات �لر�هن )�أوروبا 2020( 

بطرق عديدة. وعلى وجه �لتحديد، يتعني جعل �لرقابة على 

�الختناقات �لهيكلية و�لقدرة �لتناف�صية و�الختالالت �أكرث 

�إلز�ما. وينبغي �أي�صا �لنظر يف �لتحديات �لتي تو�جه بلد�ن 
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�ملالية.  و�ل�صيا�صة  �لعامة  �ملالية  �صعيد  على  �ملنطقة 

�الأولوية  �إعطاء  ينبغي  �الإ�صالح،  �أجل تعجيل وترية  ومن 

لها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �الأهد�ف  من  حمدود  ملجموعة 

�نعكا�صات كبرية عرب �حلدود. على �صبيل �ملثال، يتعني على 

�لتجزوؤ  م�صكالت  معاجلة  �ملتو�صطية  �القت�صاد�ت  معظم 

�ت�صاق  �الأجور، وعدم  �لعمل وعدم كفاية مرونة  يف �صوق 

�لتعليمية،  �لنظم  وتطوير  �ل�صوق،  متطلبات  مع  �ملهار�ت 

وتعزيز �لتعميق �لر�أ�صمايل و�البتكار. �إ�صافة �إىل ذلك، من 

�أن  �القت�صاد�ت  هذه  يف  �الإفال�ص  �إجر�ء�ت  �إ�صالح  �صاأن 

�الأعمال.  وريادة  �ل�رسكات  معامالت  ت�صهيل  على  ي�صاعد 

�أما على م�صتوى جميع �قت�صاد�ت �الحتاد �الأوروبي، من 

ظل  يف  و�خلدمات  �ملنتجات  �أ�صو�ق  حترير  زيادة  �صاأن 

�إ�صالح �صوق �لعمل  �آثار  �أن يعزز  برنامج �ل�صوق �ملوحدة 

على توظيف �لعمالة.    

اأمريكا الالتينية حتتفظ بزخم منوها 

�لبحر  ومنطقة  �لالتينية  �أمريكا  خروج  وترية  تت�صم 

�ملتوقع  من  �أ�رسع  باأنها  �لعاملية  �الأزمة  من  �لكاريبي 

�إىل  يرجع  �لذي  �الأمر  و9-2(،   8-2 �لبيانيان  )�ل�صكالن 

و�لدعم  �لكلية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  �أ�صا�صيات  �صالبة 

�لكبري من �ل�صيا�صات، و�أو�صاع �لتمويل �خلارجي �ملو�تية، 

�إير�د�ت  �أد�ء  قوة  و�أدت  �الأولية.  �ل�صلع  �إير�د�ت  �أد�ء  وقوة 

�ل�صادر�ت من �ل�صلع �الأولية �إىل �رتفاع �لدخل �ملحلي �لذي 

�أدى - مقرتنا باالأو�صاع �لتمويلية �لتي�صريية - �إىل دعم 

�لطلب �ملحلي. و�صوف يت�صنى لكثري من هذه �القت�صاد�ت 

جتاوز �لتاأثري �ل�صلبي �ملحتمل النح�صار طلب �القت�صاد�ت 

�ملتقدمة على �لو�رد�ت نظر� لرت�جع �عتمادها على �لتجارة 

�الأولية  �ل�صلع  �عتمادها على �صادر�ت   وتز�يد 
8
�خلارجية

)ر�جع  قويا  عليها  �خلارجي  �لطلب  يظل  �أن  يتوقع  �لتي 

درجة  �صرتتفع  هذ�  ومع   .)1-1 �مللحق  �الأول،  �لف�صل 

للواليات  �القت�صادية  �الأو�صاع  �صعف  ملخاطر  �لتعر�ص 

�ملتحدة يف كل من �ملك�صيك �لتي تربطها عالقات حقيقية 

ومنطقتي  �ملتحدة،  �لواليات  باقت�صاد  عميقة  ومالية 

�الأولية،  لل�صلع  �مل�صتوردتني  و�لكاريبي  �لو�صطى  �أمريكا 

حتويالت  وتدفقات  �ل�صياحة  على  العتمادهما  نظر� 

�ملغرتبني من �لواليات �ملتحدة.

�ملنطقة  يف  �لنمو  متو�صط  بلوغ  �إىل  �لتوقعات  وت�صري 

5.7% عام 2010، و4% عام 2011 )�جلدول 2-4(. وتن�صاأ 

يف  �لو�رد�ت  ز�ئد  �ل�صادر�ت  ح�صة  متو�صط  كان  �ملثال،  �صبيل  على   
8
 

لدرجة  للغاية  تقريبي  مقيا�ص  وهو   – �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  جمموع 

�النفتاح – �أقل من 50% يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية �خلم�صة )�لرب�زيل و�صيلي 

وكولومبيا و�ملك�صيك وبريو( على مد�ر �خلم�ص �صنو�ت �ملا�صية )مقارنة مبا 

يزيد على 125% يف �قت�صاد�ت ر�بطة �أمم جنوب �رسق �آ�صيا(. 

�ملخاطر �لتي تكتنف �الآفاق من عو�مل خارجية وعو�مل 

حملية. ومتيل �ملخاطر �خلارجية �إىل �جلانب �ل�صلبي، �الأمر 

م�صتوى  عن  �لتعايف  ق�صور  �إىل  �الأ�صا�ص  يف  يرجع  �لذي 

من  عنه  ينتج  وما  �ملتقدمة،  �القت�صاد�ت  يف  �لتوقعات 

�آثار �نت�صارية �صلبية على �أ�صعار �ل�صلع �الأولية. وتن�صاأ قناة 

على  �الأجنبية  �لبنوك  تو�جد  من  �لعدوى  النتقال  �أخرى 

نطاق و��صع يف �أمريكا �لالتينية، برغم تر�جع حدة �الأزمة 

بف�صل �عتماد هذه �لبنوك يف �الأ�صا�ص على �لفروع �ملمولة 

من �لود�ئع �ملحلية ولي�ص �لتدفقات �لعابرة للحدود. ومن 

ناحية �أخرى، تن�صاأ كذلك خماطر من �لن�صاط �القت�صادي 

�ملحموم ال �صيما �إذ ��صتغرق �صحب �لتن�صيط �ملايل �ملقدم 

)ر�جع  �لر�هن  �لوقت  �ملتوقع يف  �أطول من  من قبل فرتة 

ما يلي(.  

�أمريكا  منطقة  د�خل  �ملتوقعة  �الحتماالت  وتتباين 

�أطر  قوة  درجة  لتفاوت  نظر�  كثري�  و�لكاريبي  �لالتينية 

�ملحلي،  �لطلب  ودور  �لكلية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صات 

�النت�صارية  �الآثار  ملخاطر  �لتعر�ص  درجات  وتفاوت 

للتجارة و�الأ�صو�ق �ملالية �لعاملية:

نحو  على  �لكلية  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  �أطر  حت�صنت   •
الفت لالنتباه على مد�ر �لعقدين �ملا�صيني – مقرتنة 

�خلارجي  �لتمويل  و�أو�صاع  �لتي�صريية،  بال�صيا�صات 

نحو  يدفع  – مما  �الأولية  �ل�صلع  �أ�صعار  وقوة  �ملي�رسة، 

�أمريكا �لالتينية �الأربعة  حتقيق تعاف قوي يف بلد�ن 

)�لرب�زيل و�صيلي وكولومبيا وبريو(. ورغم ديناميكية 

�أر�صدة  تدهور  ُيتوقع  فال  �ملتوقعة،  �ملحلي  �لطلب 

�إال بدرجة هام�صية فقط يف عامي  �حل�صابات �جلارية 

�ل�صادر�ت  زخم  ��صتمر�ر  وُيتوقع  و2011.   2010

�لن�صاط  و��صتمر�ر  �الأولية  �ل�صلع  �أ�صعار  �رتفاع  بف�صل 

يف  كبري�  تقدما  �أوروغو�ي  حققت  وباملثل،  �آ�صيا.  يف 

تو�جه  �أنها  ومبا  �لكلية،  �القت�صادية  �ل�صيا�صة  �إد�رة 

بيئة خارجية مو�تية، فُيتوقع لها �أن ت�صهد ديناميكية 

منو قوية يف �لفرتة 2011-2010. 

�لهبوط  رغم  مطرد�  تعافيا  �أي�صا  �ملك�صيك  وحتقق    •
�أو�صاع  �لناجت عن  و�لتباطوؤ  �ملفاجئ يف عام 2009 

�أمريكا  بلد�ن  �الأمريكي. وكما هو �حلال يف  �القت�صاد 

�صيا�صات  �أطر  على  �لتعايف  �رتكز  �الأربعة،  �لالتينية 

ميكن  هذ�،  ومع  �الأزمة.  على  �ل�صابقة  �لفرتة  يف  قوية 

�ل�صلبية  �لتطور�ت  خماطر  تو�جه  �ملك�صيك  باأن  �لقول 

�الأربعة.  �لالتينية  �أمريكا  ببلد�ن  مقارنة  �أكرب  بقدر 

ب�صورة  �الأمريكي  �القت�صاد  لتعايف  يكون  و�صوف 

�أ�صعف مما ت�صري �إليه �لتوقعات �نعكا�صات مهمة على 

�إىل ذلك، نظر� المتالك بنوك عاملية  �إ�صافة  �ملك�صيك. 

نظامية �أكرث من 80% من �أ�صول �لنظام �ملايل �ملحلي، 
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فاإن تو�فر �الئتمان للقطاع �خلا�ص يف �ملك�صيك ميكن 

�أن يتاأثر باالرتفاع �لكبري يف ر�صوم ر�أ�ص �ملال ب�صبب 

�الإ�صالح �لتنظيمي للقطاع �ملايل �لعاملي.

�لالتينية  �أمريكا  منطقة  �أنحاء  بقية  يف  �الآفاق  تبدو   •
�صتظل  عام،  وبوجه  ما.  حد  �إىل  خمتلطة  و�لكاريبي 

به  تت�صم  مبا  تنتفع  �الأولية  لل�صلع  �مل�صدرة  �لبلد�ن 

وتنامي  �لتجاري،  �لتبادل  معدالت  قوة  من  �ملنطقة 

�الإقليمية.  �لبينية  �لرو�بط  وقوة  �ل�صني،  مع  رو�بطها 

وبارغو�ي  �الأرجنتني  يف  �الأو�صاع  تبدو  ثم،  ومن 

حد  �إىل  تدعمها  مرتفعة،  منو  معدالت  لتحقيق  مهياأة 
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و�الرتد�د  �لرب�زيل،  مع  �لتجارية  �لرو�بط  قوة  كبري 

�الإيجابي �حلاد يف �الإنتاج �لزر�عي �إثر �جلفاف �ل�صديد 

�لذي �صهده �لعام �ملا�صي. ويف �ملقابل، فربغم �رتفاع 

�أ�صعار �لنفط، �صتكون وترية �لتعايف يف �إكو�دور �صعيفة 

�لركود  و�صي�صتمر  �لعر�ص.  جانب  على  للقيود  نظر� 

�ختناقات  ل�صدة  نتيجة   2010 عام  يف  فنزويال  يف 

�لعر�ص، و�لتحديات �لناجمة عن هروب روؤو�ص �الأمو�ل 

و�صعف �أطر �ل�صيا�صات بوجه عام. و�صينح�رس �لنمو يف 

معظم بلد�ن منطقة �لكاريبي نظر� ل�صعف �الحتماالت 

�ملغرتبني  وحتويالت  �ل�صياحي  للن�صاط  �ملتوقعة 

وحمدودية �مل�صاحة �ملتاحة لدعم �ل�صيا�صات يف �صوء 

9
�أعباء �لدين �لعام �ملزمنة.

و�لكاريبي  �لالتينية  �أمريكا  �قت�صاد�ت  و�صيتعني على 

لال�صتمر�ر  و�لقابل  �لقوي  �لنمو  لتحقيق  �صيا�صات  و�صع 

يف  �لو�صع  وبخالف  هذ�،  مع  �آ�صيا.  يف  �حلال  هو  مثلما 

غري  �ملتو�صط  �ملدى  على  �ل�صيا�صات  �أولويات  فاإن  �آ�صيا، 

�ملحلي  �لطلب  نحو  �أكرب  بقدر  �لتو�زن  باإعادة  مدفوعة 

�لتجارة  على  �العتماد  يف  �لن�صبي  لالنخفا�ص  )نظر� 

�خلارجية، برغم �ال�صتثناء�ت �لبارزة وهي بلد�ن �لكاريبي 

�إىل  �ل�صياحة(، و�إمنا هي مدفوعة باحلاجة  �ملعتمدة على 

يف  �صعف  مو�طن  ن�صاأة  �إىل  �لنمو  قوة  تف�صي  �أال  �صمان 

�مليز�نيات �لعمومية للقطاعني �لعام و�خلا�ص. و�صيتعني 

ل�صمان  و�حرت�زية  كلية  �قت�صادية  �صيا�صات  ت�صميم 

تعمق جذور �لتعايف و�حتو�ء خماطر �لن�صاط �القت�صادي 

�ملحموم وتر�كم خماطر �ملالية �لعامة و�لقطاع �ملايل يف 

�آن و�حد. 

تتيحها  �لتي  �لنافذة  من  �ال�صتفادة  تاأتي  وبالتايل، 

مرحلة �ل�صعود �لدوري  على ر�أ�ص �الأولويات يف �ملنطقة 

يف �لوقت �حلا�رس للبدء يف �صحب تد�بري �لتن�صيط �ملايل، 

و��صتعادة م�صاحة للت�رسف من خالل �ل�صيا�صات، و�حلفاظ 

على �صجل �أد�ئها حديث �لعهد ن�صبيا �لذي يت�صم بقوة �إد�رة 

�القت�صاد�ت  من  كثري  ويف  �لكلية.  �القت�صادية  �ل�صيا�صة 

ينبغي �أن يف�صل مزيج �ل�صيا�صات �ل�صحب �ملبكر للتن�صيط 

�ملايل بينما ي�صمح مبو��صلة �صحب �لدفعة �لتن�صيطية �لتي 

ت�صديد  و�صي�صاعد  �أبطاأ.  بوترية  �لنقدية  �ل�صيا�صة  تتيحها 

�ل�صغوط  خماطر  معاجلة  على  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع 

�صعر  تقييم  يف  و�ملغاالة  و�أوروغو�ي(  )بريو  �لت�صخمية 

�ل�رسف )�لرب�زيل(، وتخفي�ص �لدين �لعام �ملرتفع عموما 

لتغطية  وقائي  �حتياطي  وتوفري  �مل�صاحبة،  و�ملخاطر 

�مل�رسوفات �لطارئة م�صتقبال. و�إ�صافة �إىل ذلك، فبالنظر 

�أمام �ل�صيا�صات �لناجمة عن قوة �لتدفقات  �إىل �لتحديات 

�القت�صاد�ت،  بع�ص  يف  و��صتمر�رها  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية 

ُيرجح �أن تكون �أف�صل �خليار�ت �ملتاحة للتعامل مع �صغوط 

لن�صف  االإقليمي  االقت�صاد  اآفاق  تقرير  من   2010 �أكتوبر  عدد  ر�جع 
 9 

و�الآفاق  �لتحديات  حول  تف�صيال  �أكرث  نقا�ص  على  لالطالع  �لغربي  �لكرة 

�ملحتملة يف بقية منطقة �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي. 
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�لن�صاط �القت�صادي �ملحموم هو ��صتخد�م �الأدو�ت �ملالية 

ولي�ص �الأدو�ت �لنقدية. ومع هذ�، لن يت�صنى �صحب �لتن�صيط 

�الإنفاق  �إال على نحو تدريجي يف �صياق  �صيلي  �ملايل يف 

وبالتايل  بالزلز�ل،  �ملرتبطة  �الإعمار  �إعادة  �أعمال  على 

رمبا يتعني ت�صديد �الأو�صاع �لنقدية لكبح �لت�صخم. وفيما 

�ل�رسوري  �لالتينية، من  �أمريكا  �أنحاء بلد�ن  يخ�ص بقية 

بناء  الإعادة  �لدوري  �ل�صعود  �ال�صتفادة من مرحلة  �أي�صا 

�حليز �ملايل وجتنب �نتهاج �صيا�صات م�صايرة لالجتاهات 

�لدورية. غري �أنه ميكن �إبطاء وترية �صحب �لتن�صيط �ملايل 

�إذ� تبلورت �ملخاطر �ل�صلبية على �لنمو، ال �صيما يف �لبلد�ن 

�لتي لديها حيز متاح من �ل�صيا�صات. 

�لر�أ�صمالية  �لتدفقات  مع  �لتعامل  منهج  يخ�ص  وفيما 

�خلم�صة  �لالتينية  �أمريكا  �قت�صاد�ت  كانت  �لد�خلة، 

على  �ملك�صيك(  ز�ئد  �الأربعة  �لالتينية  �أمريكا  )�قت�صاد�ت 

�ملال وحت�صني  ر�أ�ص  �أ�صو�ق  تعميق  �أقدمت على  �إذ  �صو�ب 

�الإطار �لرقابي و�لتنظيمي للتمكني من ��صتيعاب �لتدفقات 

�لر�أ�صمالية �لد�خلة دون �لت�صبب يف تهديد �ال�صتقر�ر �ملايل. 

�لهيكلية  �الإ�صالحات  للمنطقة  �الأخرى  �الأولويات  وت�صمل 

واأ�صعار  احلقيقي،  املحلي  الناجت  اإجمايل  الغربي:  الكرة  ن�صف  يف  خمتارة  اقت�صادات   :4-2 اجلدول 

امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغري ال�صن�ي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

 �إجمايل �لناجت �ملحلي 
1
�أ�صعار �مل�صتهلكني

2
ر�صيد �حل�صاب �جلاري

3
�لبطالة 

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

. . .. . .. . .–2.6–3.0–2.92.50.21.71.22.6–3.0اأمريكا ال�صمالية

9.39.79.6–2.6–3.2–1.41.02.7–2.62.30.3–2.6�لواليات �ملتحدة 

8.38.07.5–2.7–2.8–3.12.70.31.82.02.8–2.5كند�

5.55.04.5–1.4–1.2–5.03.95.34.23.20.6–6.5�ملك�صيك

. . .. . .. . .–1.4–1.0–6.34.16.46.86.90.3–0.2اأمريكا اجلنوبية 

8.17.27.5–3.0–2.6–7.54.14.95.04.61.5–0.2�لرب�زيل

4
0.97.54.06.310.610.62.01.71.28.48.08.6�الأرجنتني 

12.012.011.5–2.8–2.7–0.84.74.64.22.42.62.2كولومبيا

0.527.129.232.22.67.88.27.98.68.1–1.3–3.3فنزويال

8.68.07.5–2.2–0.98.36.02.91.72.50.21.3بريو

9.69.08.7–2.0–5.06.01.71.73.02.60.7–1.5�صيلي

8.58.68.5–1.6–0.8–0.42.92.35.24.03.50.7�إكو�دور

. . .. . .. . .3.44.04.53.31.74.14.66.55.2بوليفيا

7.37.06.9–0.7–2.98.55.07.16.56.40.70.1�أوروغو�ي

5.65.35.2–1.6–1.2–9.05.02.64.65.21.0–3.8بار�غو�ي

5
. . .. . .. . .–5.5–5.1–3.13.73.83.94.11.8–0.5اأمريكا الو�صطى

6
. . .. . .. . .–2.9–3.0–0.42.44.33.57.25.54.2  منطقة البحر الكاريبي

  للتذكرة

7
. . .. . .. . . –1.6–1.2–5.74.06.06.15.80.6–1.7  �أمريكا �لالتينية ومنطقة �لكاريبي

�أ6 و�أ7 يف �مللحق  �إىل دي�صمرب �لذي يليه يف �جلدولني  �أ�صعار �مل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية. وميكن �الطالع على �لتغري�ت �لتي حتدث من دي�صمرب   تظهر �لتحركات يف 
1

�الإح�صائي.

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 تقدر مكاتب �لتحليل �خلا�صة �أن معدل �لت�صخم مقي�صا مبوؤ�رس �أ�صعار �مل�صتهلكني كان �أعلى كثري�. وقد قامت �ل�صلطات بت�صكيل جمل�ص من �مل�صت�صارين �الأكادمييني للنظر يف 
4

هذه �لق�صايا. كذلك ترى مكاتب �لتحليل �خلا�صة �أن معدل منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي كان �أقل كثري� من �مل�صتويات �مل�صار �إليها يف �لتقارير �لر�صمية �لتي �صدرت منذ 

�لربع �الأخري من عام 2008.

 �أمريكا �لو�صطى ت�صمل كو�صتاريكا و�ل�صلفادور وغو�تيماال وهندور��ص ونيكار�غو� وبنما.
5

 منطقة �لبحر �لكاريبي ت�صمل �أنتيغو� وبربود�، وجزر �لبهاما، وبربادو�ص، وبليز، ودومينيكا، و�جلمهورية �لدومينيكية، وغريناد�، وغيانا، وهايتي، وجامايكا، و�صانت كيت�ص 
6

ونيف�ص، و�صانت لو�صيا، و�صانت فن�صنت وجزر غرينادين، و�صورينام، وترينيد�د وتوباغو.

 ت�صمل �ملك�صيك و�قت�صاد�ت من منطقة �لبحر �لكاريبي، و�أمريكا �لو�صطى، و�أمريكا �جلنوبية.  
7

�صاأنه جذب تدفقات  و�لذي من  �ال�صتثمار،  لتح�صني مناخ 

وحت�صني  �مل�صتقرة  �لد�خلة  �ملبا�رس  �الأجنبي  �ال�صتثمار 

�ملنظمة  �لقو�عد  تر�صيد  )مثل  �خلارجية  �لتناف�صية  �لقدرة 

يف  �إ�صالحات  و�إجر�ء  �لتحتية،  �لبنية  وحت�صني  لالأعمال، 

�الإ�صالحات  هذه  تنفيذ  �أن  غري  و�ملنتجات(.  �لعمل  �صوق 

�القت�صاد�ت  بد�أت  �لوقت  نف�ص  ويف  وقتا.  �صي�صتغرق 

وتد�بري  �لكلية  �القت�صادية  �لتد�بري  من  مزيجا  ت�صتخدم 

تفر�صها  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  �الحرت�زية  �ل�صالمة 

�لتدفقات �لر�أ�صمالية �لد�خلة )�الإطار 2-2(. وفيما يخ�ص 

��صتخد�م �صو�بط ر�أ�ص �ملال، يت�صح من �ملوؤ�رس�ت �الأولية 

�لتدفقات  تكوين  تغيري  يف  ما  حد  �إىل  �صاعدت  رمبا  �أنها 

�إبريل  )ر�جع عددي  على حجمها  توؤثر  مل  ولكنها  �لد�خلة 

�لعاملي”(.  �ملايل  �ال�صتقر�ر  “تقرير  من   2010 و�أكتوبر 

ويف هذ� �ل�صياق، ينبغي �أن تكون هناك تد�بري �أخرى تدعم 

توخي  مثل   – �ملال  ر�أ�ص  ل�صو�بط  �ملحتمل  �ال�صتخد�م 

�ملرونة �مل�صتمرة يف �صعر �ل�رسف يف �الجتاهني لتثبيط 

�أو�صاع  و�صبط  �مل�صاربة،  بغر�ص  �لد�خلة  �لتدفقات 

وتعايف  مرتفعا  �لعام  �لدين  يكون  )حيث  �لعامة  �ملالية 
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�أو�صاع  مر�قبة  وتعزيز  �جلذور(،  عميق  �خلا�ص  �لقطاع 

�لقطاع �ملايل و�لرقابة عليه.  

ت�صهد  امل�صتقلة  الدول  كومنولث  منطقة 

تعافيا متوا�صعا

حققت منطقة كومنولث �لدول �مل�صتقلة تعافيا يدعمه 

�رتفاع �أ�صعار �ل�صلع �الأولية، و��صتعادة �لتجارة و�لتدفقات 

و�الآثار  �لتي�صريية،  و�ل�صيا�صات  لطبيعتها،  �لر�أ�صمالية 

-2 �لبيانيان  )�ل�صكالن  �الإيجابية  �الإقليمية  �النت�صارية 

ت�صهد بلد�ن �أمريكا �لالتينية �خلم�صة حاليا طفرة يف 

فرتة  عقب  �لبياين(  )�ل�صكل  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات 

 .2008 عام  �لعاملية  �الأزمة  ذروة  يف  وجيزة  �نقطاع 

نعمة  مبثابة  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  قوة  وكانت 

�لتدفقات  هذه  وفرت  ناحية،  فمن  و�حد.  �آن  يف  ونقمة 

ومن  �ملحلي.  �لطلب  لدفع  ب�صهولة  ُيتاح  رخي�صا  متويال 

ناحية �أخرى، �أدت هذه �لتدفقات �إىل تز�يد �ملخاوف ب�صاأن 

�لتناف�صية  و�لقدرة  �ملحلي،  �القت�صادي  �لن�صاط  فورة 

�لعملة يف ظل  �صعر  �لكبري يف  )نظر� لالرتفاع  �خلارجية 

قيمها  م�صتويات  يف  غالبا  تكون  �لتي  �ل�رسف  �أ�صعار 

تكاليف  و�رتفاع  منها(،  �أعلى  �أو  �ملتو�صط  �ملدى  على 

�لتعقيم )مع وجود فروق كبرية يف �أ�صعار �لفائدة مقارنة 

�حتماالت  من  �ملخاطر  وتكثف  �خلارجية(،  باالأ�صعار 

�لت�صبب يف دورة من �النتعا�ص و�لك�صاد- وكلها م�صكالت 

و�جهت هذه �ملنطقة يف �ملا�صي. �أما �لو�صع �ليوم فيثري 

خماوف �أقل ب�صاأن �ال�صتقر�ر �ملايل الأن �الئتمان �ملحلي 

ي�صهد مرحة �نتعا�ص بطئ ن�صبيا. ومع هذ�، �أدت �لتدفقات 

عدد كبري من  �النتعا�ص يف  �إىل حفز  �لد�خلة  �لر�أ�صمالية 

�أ�صو�ق �الأ�صهم، بينما ��صتمر تنامي �ملخاوف من فقاعات 

�أ�صعار �الأ�صول. 

وعلى هذه �خللفية، كان رد فعل �ل�صلطات �لُقْطرية هو 

�ملايل،  �لقطاع  ��صتقر�ر  حلماية  �لتد�بري  من  عدد  �عتماد 

و�إز�لة فقاعات �أ�صعار �الأ�صول، وتثبيط �لتدفقات �لد�خلة: 

�لرقابة على �لقطاع �ملايل- متر جميع بلد�ن �أمريكا   •
�لالتينية �خلم�صة مبر�حل خمتلفة يف تقوية �ملعايري 

�ملال  ر�أ�ص  كفاية  ب�صاأن  �ملايل  للقطاع  �لتنظيمية 

و�ل�صيولة وجودة �الأ�صول. 

رفع   – و�إد�رتها  �ل�صيولة  ملر�قبة  �أ�صد  قيود  فر�ص   •
�الحتياطيات �الإلز�مية للبنوك )�لرب�زيل(. 

 – �لد�خلة  �لتدفقات  على  �ملال  ر�أ�ص  �صو�بط  فر�ص   •
وت�صمل �رسيبة مبا�رسة على �لدخل �لثابت و�لتدفقات 

يف  فر�صها  )�أُعيد  �مللكية  الأ�صهم  �ملوجهة  �لد�خلة 

لفرتة وجيزة(  وقفها  بعد  �لرب�زيل  �أكتوبر 2009 يف 

�الأجنبي  �ال�صتثمار  بقاء  لفرتة  �الأدنى  �حلد  وقو�عد 

الإطار 2-2: بلدان اأمريكا الالتينية اخلم�صة وركوب موجة اأخرى من التدفقات الراأ�صمالية الداخلة
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�ملبا�رس )طبقتها كولومبيا قبل �الأزمة ولكنها �ألغتها يف 

�أكتوبر 2008(.

�الحتياطيات  – وت�صمل  �ملال �الحرت�زية  ر�أ�ص  �صو�بط   •
)تفر�صها  �خلارجي  لالقرت��ص  �ملعو�صة  غري  �الإلز�مية 

كولومبيا منذ فرتة ما قبل �الأزمة لكن معدلها �صفري يف 

للقرو�ص  �الإلز�مية  �لوقت �حلا�رس( ورفع �الحتياطيات 

�خلارجية )بريو( ق�صرية �الأجل )�أقل من عامني(. 

زيادة حترير تدفقات خارجة خمتارة – �صيلي وكولومبيا   •
وبريو. 

��صتعادة رو�صيا  10 و2-11(. وت�صتفيد �ملنطقة ككل من 

�ملنطقة  �قت�صاد�ت  بع�ص  �صهدت  وقد  بالتدريج.  للتعايف 

10
بالفعل �رتفاعا يف حتويالت �ملغرتبني من رو�صيا.

  Alturki, Espinosa-Bowen, and Ilahi (2009) تخُل�ص در��صة
 10 

يبدو  ما  على  �أ�صا�صا  ياأتي  �الإقليمي  �لنمو  على  رو�صيا  تاأثري  �أن  �إىل 

من خالل قناة حتويالت �ملغرتبني. وب�صفة خا�صة، فاإن �رتفاع منو 

حتويالت �ملغرتبني من رو�صيا مبقد�ر 10 نقاط مئوية يقرتن بنمو 

مقد�ره 0.3 نقطة مئوية يف �إجمايل �لناجت �ملحلي لبلد�ن كومنولث 

�لدول �مل�صتقلة، وي�صاحبه �رتفاع مقد�ره 0.4 نقطة مئوية يف منو 

بلد�ن كومنولث �لدول �مل�صتقلة �مل�صتوردة للنفط.    
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وُيتوقع بلوغ منو �لن�صاط �لعيني يف منطقة كومنولث 

عام  يف  و%4.6   2010 عام  يف   %4.3 �مل�صتقلة  �لدول 

�ملناطق  يف  �حلال  هو  وكما   .)5-2 )�جلدول   2011

وت�صمل  كبري�.  تباينا  �ملحتملة  �الآفاق  تتباين  �الأخرى، 

�ملنطقة  �قت�صاد�ت  م�صتوى  على  �لتباين  �صديدة  �لعو�مل 

�الندماج  ودرجة  �الأولية،  �ل�صلع  �أ�صعار  ملخاطر  �لتعر�ص 

من  �ملقدم  �لدعم  ومدى  �لعاملية،  �ملالية  �الأ�صو�ق  يف 

�ل�صيا�صات، ورو�بطها مع رو�صيا. 

�ملدى  �آفاق  �لتعايف متو��صعا يف  �صيكون  رو�صيا،  يف   •
�لقريب برغم �الرتفاع �لن�صبي يف �أ�صعار �لنفط. وُيتوقع 

عام  يف  و%4.3   2010 عام  يف   %4 �لناجت  منو  بلوغ 

�حلارة  �ملوجة  عنه  ت�صفر  �أن  ميكن  ما  وبرغم   .2011

�نتقا�ص  من  بها  �ملرتبطة  �لغابات  وحر�ئق  �حلالية 

�الرتد�د  �عتماد  و��صتمر�ر  �لقريب،  �ملدى  على  للنمو 

�الإيجابي �حلايل على دعم �ل�صيا�صات، ُيتوقع تز�يد عمق 

�لتعايف �ملدفوع باال�صتهالك و�لذي تتو�فر له مقومات 

�لبقاء تدريجيا. ويبدو �أن ت�صحيح �مليز�نيات �لعمومية 

يف �لقطاع �مل�رسيف قد �تخذ م�صاره �ملقرر، كما تبدو 

�لبنوك على و�صك �لتو�صع يف �الإقر��ص بحذر. وينبغي 

�أن يوؤدي �رتفاع �الأجور �حلقيقية بالتدريج و�نخفا�ص 

�لبطالة �إىل دعم �ال�صتهالك. 

للطاقة  �مل�صدرة  �الأخرى  �ملنطقة  بلد�ن  حتقق  كذلك   •
�أن  وُيتوقع  �الأولية.  �ل�صلع  �أ�صعار  �رتفاع  من  منافع 

يوؤدي كل من �ال�صتثمار�ت كبرية �حلجم وتز�يد �أحجام 

تركمان�صتان  يف  �لنمو  �رتفاع  �إىل  �لغاز  �صادر�ت 

ويف   .2011 عام  و%11.5   2010 عام   %9.4 ليبلغ 

 %8 مبقد�ر  �لعيني  �لن�صاط  �ت�صاع  ُيتوقع  �أوزبك�صتان، 

يف عام 2010 و7% عام 2011. ومن �ملنتظر �أن حتقق 

�مل�صكالت  جر�ء  من  �أبطاأ  بوترية  �لتعايف  كاز�خ�صتان 

�لعالقة يف �لنظام �ملايل.

وبالن�صبة للبلد�ن �مل�صتوردة للطاقة كمجموعة، ُيتوقع   •
ت�صاعد �لنمو �إىل 4.6% عام 2010 و5% عام 2011 

)مثل  �ملايل  و�ال�صتقر�ر  �لعاملي  للتعايف  �نعكا�صا 

�أوكر�نيا(. و�صوف ينتفع بع�ص هذه �القت�صاد�ت )مثل 

�أرمينيا ومولدوفا وطاجيك�صتان( من �الرتد�د �الإيجابي 

لتحويالت �ملغرتبني من رو�صيا. 
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تو�جه  �لتي  �ملدى  قريبة  �ملخاطر  تت�صم  عام،  وبوجه 

�لنمو يف �ملنطقة بالتو�زن �إىل حد كبري. ومن ناحية جتاوز 

بف�صل  �لنمو  �رتفاع  يزد�د  �أن  ميكن  �ملتوقعة،  �لنتائج 

�رتفاع  �صيما  ال   – �إيجابية  �الأكرث  �خلارجية  �لتطور�ت 

�لد�خلة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  �الأولية وجتدد  �ل�صلع  �أ�صعار 

�الحتاد  �صاأن  ومن  �أ�رسع.  بوترية  �الئتمان  تعايف  �أو   –
وكاز�خ�صتان  بيالرو�ص  بني  موؤخر�  �أُطِلق  �لذي  �جلمركي 

ورو�صيا �أن يعزز �لتبادل �لتجاري ويعطي دفعة �أخرى للنمو 

�صمن نطاق �الحتاد. �أما من ناحية �لنتائج دون �ملتوقعة، 

فال�صدمات �خلارجية – مثل �لتغري�ت �ل�صلبية يف �أ�صعار 

�أبرز  – هي  �مل�صتثمر  بثقة  تلحق  �أو �صدمة  �الأولية  �ل�صلع 

خماطر �لتطور�ت �ملعاك�صة. وللبنوك �الأجنبية دور �صغري 

�لدول �مل�صتقلة مع وجود بع�ص  �قت�صاد�ت كومنولث  يف 

�ال�صتثناء�ت )مثل كاز�خ�صتان(. ويف نف�ص �لوقت، ال تز�ل 

�ملنطقة – وخا�صة رو�صيا – معر�صة ب�صكل كبري ملخاطر 

على  �ملخاطر  على  و�الإقد�م  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  تقلب 

م�صتوى �لعامل. على �صبيل �ملثال، �أدت �أزمة منطقة �ليورو 

يف مايو �إىل �لتعر�ص حلالة جديدة من �لتقلبات يف �أ�صو�ق 

�الأ�صهم �لرو�صية وتعر�ص �لروبل جمدد� ل�صغوط خاف�صة. 

رو�صيا  يف  �ملتوقع  من  �الأ�صو�أ  �لنمو  نتائج  توؤدي  و�صوف 

�إىل حدوث �آثار غري مبا�رسة على م�صتوى �ملنطقة وذلك يف 

�الأ�صا�ص من خالل حتويالت �ملغرتبني و�لتبادل �لتجاري. 

على  �لعامة  �ملالية  تو�جه  �لتي  �لتحديات  وتختلف 

�صحب  �صمان  هي  رو�صيا  يف  فاملهمة  �ملنطقة.  م�صتوى 

�لناجت  �إجمايل  من   %9( �لكبرية  �ملايل  �لتن�صيط  تد�بري 

�ملحلي تقريبا( بينما �القت�صاد �لعاملي ي�صتجمع قوته – 

ويف هذ� �ل�صدد، ين�صاأ �أحد �ملخاوف �لرئي�صية مما ��صتتبعه 

من  �لعام  �ملالية  م�صتوى  على  �لتد�بري  �أرباع  ثالثة  نحو 

�تخاذ تد�بري د�ئمة )مثل زيادة م�رسوفات �لتقاعد(. ونظر� 

لتكوين �الإنفاق �حلكومي، �صيكون من �ل�صعب عك�ص م�صار 

�لقطاع  يف  كبرية  �إ�صالحات  �إجر�ء  دون  �ملايل  �لتن�صيط 

�لعام ت�صمح باالدخار يف �ملجاالت �لتي تت�صم باحل�صا�صية 

�الجتماعية مثل �لرعاية �ل�صحية، و�حلماية �الجتماعية، 

و�ملعا�صات. وال يتو�فر لبلد�ن �ملنطقة �مل�صتوردة للطاقة 

�صوى حيز مايل حمدود ويهدف معظمها �إىل �تخاذ موقف 

�ملالية  الأو�صاع  حمدود  ت�صحيح  �إجر�ء  �أو  حمايد  مايل 

�لعامة يف عام 2010. 

ويعمل معظم �قت�صاد�ت �ملنطقة يف ظل نظم �ل�رسف 

�لذي يحول  �الأمر  �ملكثفة،  لالإد�رة  �أو �خلا�صعة  �ملربوطة 

دون ��صتفادتها من �أحد و�صائل �لتكيف ملو�جهة �ل�صدمات. 

يف  موؤخر�  �ُتِخذت  �لتي  �خلطوة  فاإن  �ل�صدد،  هذ�  ويف 

بالرتحيب.  جديرة  �ل�رسف  �صعر  مرونة  لزيادة  رو�صيا 

ل�صعر  مرونة  �أكرث  نظام  �عتماد  �صاعد  �الآونة،  هذه  وحتى 

�ل�رسف، �إىل جانب تخفي�ص �أ�صعار �لفائدة �الأ�صا�صية، على 

منع �لتدفقات �لر�أ�صمالية �لد�خلة بغر�ص �مل�صاربة. ولكن 

ينبغي �أن ين�صب �لرتكيز �الآن على �ل�صيطرة على �لت�صخم، 
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ويف  مالئم.  نحو  على  �لنقدي  �لتي�صري  دورة  توقفت  كما 

�أكرث  نظام  �عتماد  من  �القت�صاد  �صينتفع  كاز�خ�صتان، 

�لتي  �مل�صكالت  ت�صوية  متت  متى  �ل�رسف  ل�صعر  مرونة 

تو�جه �جلهاز �مل�رسيف، �الأمر �لذي �صي�صهل �إد�رة �ل�صيا�صة 

�لنقدية، وي�صاعد �القت�صاد على �لتكيف ملو�جهة �ل�صدمات 

�خلارجية، ويعزز تطور �ل�صوق �ملالية للمعامالت بالعملة 

�ملحلية.  

�مل�رسيف  للقطاع  �لعمومية  �مليز�نيات  تز�ل  وال 

�صعيفة يف �لعديد من �قت�صاد�ت كومنولث �لدول �مل�صتقلة 

�صعيد  على  �هتمام  �إعطائها  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  يدعو  مما 

�لتو�صع  ��صتعادة  تقت�صي  �صوف  رو�صيا،  ويف  �ل�صيا�صات. 

�الئتماين �لطبيعي �تخاذ �إجر�ء�ت حا�صمة لتح�صني معايري 

�لرقابية،  �لهيئة  �صالحيات  وتعزيز  �ملخ�ص�صات  ر�صد 

�إقر��ص �الأطر�ف �ملرتبطة. ويف  مبا يف ذلك �لرقابة على 

�صالمة  ال�صتعادة  �حلا�صمة  �لعو�مل  ت�صمل  كاز�خ�صتان، 

�أو�صاع �لقطاع �ملايل و�صع ��صرت�تيجية تت�صم بال�صفافية 

و�ل�صمولية لت�صوية �لقرو�ص �ملعدومة – تنطوي على تقييم 

م�صتقل للبنوك �لنظامية لتقدير �حتياجات �إعادة �لر�صملة. 

ويف �أوكر�نيا، يتعني �أي�صا تنفيذ �إ�صالحات �لقطاع �ملايل 

الإنعا�ص �جلهاز �مل�رسيف عن طريق �صمان كفاية م�صتوى 

�لر�صملة. و�صيكون من �ملحبذ كذلك زيادة ��صتقاللية �لبنك 

�ملركزي يف حتقيق �ال�صتقر�ر �لنقدي و�ملايل. 

اجلدول 2-5: كومنولث الدول امل�صتقلة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب 

اجلاري، والبطالة

)التغري ال�صن�ي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

�إجمايل �لناجت �ملحلي 

�حلقيقي
1
�أ�صعار �مل�صتهلكني

2
ر�صيد �حل�صاب �جلاري

3
�لبطالة 

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

4
. . .. . .. . .4.34.611.27.07.92.63.83.0–6.5كومنولث الدول امل�صتقلة

4.04.311.76.67.44.04.73.78.47.57.3–7.9رو�صيا

8.88.87.7–1.3–0.4–3.74.515.99.810.81.5–15.1�أوكر�نيا

3.22.08.07.87.6–1.25.45.17.37.66.63.2كاز�خ�صتان

0.90.90.9–13.9–14.0–0.27.26.213.07.310.813.1بيالرو�ص

9.34.31.81.55.56.023.624.122.26.06.06.0�أذربيجان

. . .. . .. . .3.4–4.7–3.94.816.1–6.19.411.52.7تركمان�صتان

11.63.03.0–22.9–13.9–8.57.06.310.58.99.8–1.6منغوليا

البلدان منخف�صة الدخل يف كومنولث الدول 
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4
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5
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�ملنطقة  تو�جه  �لتي  �لرئي�صية  �لتحديات  وتتمثل 

وتنويع  �ال�صتثمار  مناخ  �ملتو�صط يف حت�صني  �ملدى  على 

�لنمو. ويف رو�صيا على �صبيل �ملثال، هناك حاجة  �أمناط 

�ملالية،  �خلدمة  و�إ�صالح  �لعامة،  �الإد�رة  �إ�صالح  �إىل 

معاملة  يف  �مل�صاو�ة  �صمان  �أجل  من  �لق�صاء  و�إ�صالح 

�أهمية  جميع �مل�صتثمرين. و�صُتَعلَّق على هذه �الإ�صالحات 

بالغة يف حتديث �القت�صاد. و�صيكون من �ل�رسوري �أي�صا 

م�صاعدة  �أجل  من  بحكمة  �لر�أ�صمالية  �لتدفقات  ��صتخد�م 

�الإير�د�ت  على  �عتماده  من  �لتحول  على  �القت�صاد 

�مل�صدرة  �الأخرى  �ملنطقة  بلد�ن  حالة  يف  �أما  �لنفطية. 

للطاقة، فاإن �الأولوية مُتنح لت�صهيل تطور �لقطاع �خلا�ص، 

قطاع  عن  بعيد�  للتنويع  �القت�صاد�ت  بع�ص  يف  وُتعطى 

�لهيدروكربونات. ومن �صاأن هذه �ل�صيا�صات �أن ت�صاعد يف 

حتقيق مكا�صب �لرخاء �مل�صتمرة.   

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

توا�صل التعايف القوي

منطقة  حققته  �لذي  �القت�صادي  �لتعايف  قوة  ترتكز 

من  حتقق  ما  على  موؤخر�  �إفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رسق 

�رتد�د �إيجابي يف �أ�صعار �لنفط ب�صفة �أ�صا�صية، بعد �أن بلغت 

هذه �الأ�صعار م�صتوى �لقاع يف عام 2009، مما عزز �لعائد 
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يف بلد�ن �ملنطقة �مل�صدرة للنفط. و�إ�صافة �إىل ذلك، حدثت 

حتركات كبرية و�رسيعة ملو�جهة �الأزمة من خالل �صيا�صة 

�ملالية �لعامة، وخا�صة يف �القت�صاد�ت �مل�صدرة للنفط، 

ف�صاهم ذلك بدور كبري يف دعم �لقطاعات غري �لنفطية يف 

�لتو�صعية  �ل�صيا�صات  هذه  �آثار  و�متدت  �القت�صاد�ت.  هذه 

لت�صمل بلد�ن �ملنطقة �مل�صتوردة للنفط ـ حيث كان تو�صع 

�لتجارية  للرو�بط  نظر�  ـ  نطاقا  �أ�صيق  �لعامة  �ملالية 

�لوثيقة بني هاتني �ملجموعتني من �القت�صاد�ت )�ل�صكالن 

�لبيانيان 2-12 و 13-2(.

وت�صاهم هذه �لعو�مل �الإيجابية يف معدل �لنمو �ملتوقع 

للمنطقة ككل، ومقد�ره 4.1% يف عام 2010 و 5.1% يف 

عام 2011 )�جلدول 6-2(. 

يف  �ملتو�صطة  �لنمو  معدالت  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من   •
�لقادمني،  �لعامني  مد�ر  على  للنفط  �مل�صدرة  �لبلد�ن 

�ململكة  ففي   .2009 عام  يف  عليه  كانت  مبا  مقارنة 

�لعربية �ل�صعودية، ُيتوقع �أن يحقق �لن�صاط �لعيني منو� 

 ،2011 عام  يف  و%4.5   2010 عام  يف   %3.4 قدره 

بدعم من �ال�صتثمار�ت �حلكومية �لكبرية يف م�رسوعات 

�لبنية �لتحتية. 

�القت�صاد�ت  يف  قويا  �لنمو  يظل  �أن  �ملتوقع  ومن   •
�مل�صتوردة للنفط يف عامي 2010 و2011. فقد متكنت 

بلد�ن هذه �ملجموعة من جتاوز �لركود �لعاملي بنجاح 

ن�صبي، وهو ما يرجع يف جانب منه �إىل رو�بطها �ملالية 

�ملحدودة ن�صبيا على م�صتوى �لعامل. وهناك �قت�صاد�ت 

تعر�صت لدورة �نتعا�ص وك�صاد يف تدفقاتها �لر�أ�صمالية، 

ومنها م�رس، فكان �الإجر�ء �لذي �تخذته ملو�جهة هذه 

�لتاأثري  من  للحد  �حتياطياتها  من  �ل�صحب  هو  �لدورة 

�لعيني. و�لو�قع  �ملمكن على �صعر �ل�رسف و�القت�صاد 

�أن تدفقات روؤو�ص �الأمو�ل �ل�صافية �لد�خلة �إىل م�رس 

قد حتولت �إىل �ملوجب بالفعل منذ بد�ية �لن�صف �لثاين 

لبنان  ��صتمر  من عام 2009. و�صمن هذه �ملجموعة، 

�لركود، تدعمه دالئل  يف ت�صجيل منو قوي طو�ل فرتة 

�ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي وقوة �لتدفقات �لر�أ�صمالية �لد�خلة. 

وثيقا  �رتباطا  �ملنطقة  يف  �القت�صاد  �آفاق  وترتبط 

�لن�صاط  تاأثري  خالل  من  �صيما  ال  �لعاملية،  بالتطور�ت 

هذ�  يقت�رس  وال  �لنفط.  �أ�صعار  على  �لعاملي  �القت�صادي 

�لتاأثري على بلد�ن �ل�رسق �لو�صط و�صمال �إفريقيا �مل�صدرة 

للنفط، حيث يعود �لنفع على �قت�صاد�ت �ملنطقة �مل�صتوردة 

للنفط �أي�صا )حو�يل ربع �صادر�تها يذهب �إىل �القت�صاد�ت 

�لذي  �الإيجابي  �الرتد�د  من  وبالرغم  للنفط(.  �مل�صدرة 

يف  �ملنخف�صة  م�صتوياتها  بعد  �لنفط  �أ�صعار  �صجلته 

�لقادمة  �رتفاعاتها  تكون  �أن  �ملتوقع  فمن   ،2009 عام 

حمدودة. وت�صري �لتوقعات �إىل �أن تو�صع �لطلب من �الأ�صو�ق 

�لطلب من  يو�زنه ركود يف  �صوف  �لنمو  �ل�صاعدة �رسيعة 

�إنتاج  طاقة  تزد�د  �أن  وُيفرت�ص  �ملتقدمة.  �القت�صاد�ت 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  وخا�صة  و�لغاز،  �لنفط 

وقطر، �رتكاز� على �لتو�صع �مل�صتمر يف �لطاقة �الإنتاجية. 
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�ملخاطر  �أن ميز�ن  يتبني  �خليار،  �أ�صعار عقود  ويف �صوء 

�إىل جانب  �لر�هن  �لوقت  �لنفط مييل يف  باأ�صعار  �ملتعلقة 

�رتفاع �الأ�صعار، وذلك �أمر مب�رس للمنطقة. ومع ذلك يقرتن 

�لنفط  �أ�صعار  �نهيار  يف  يتمثل  �لذي  �ملتطرف  �الحتمال 

�لبلد�ن  على  وخا�صة  �ملنطقة،  على  كبرية  بانعكا�صات 

�الأقل دخال �صمن فئة �القت�صاد�ت �مل�صدرة للنفط. وُيرجح 

و�صمال  �الأو�صط  �ل�رسق  منطقة  بلد�ن  عائد�ت  تتاأثر  �أن 

�إفريقيا �مل�صدرة للغاز على نحو �صلبي بالزيادة �ملحتملة 

يف �الإنتاج �لعاملي من غاز حجر �الأردو�ز )ر�جع �ملرفق 

1-1 يف �لف�صل �الأول لالطالع على مناق�صة حول تطور�ت 

�ل�صلع �الأولية(. 

�القت�صادية  �ال�صطر�بات  ت�صاعد  �إمكانية  وتفر�ص 

�ملنطقة  بلد�ن  على  خطرية  �صلبية  �حتماالت  �أوروبا  يف 

�مل�صتوردة للنفط، نظر� لكون �أوروبا �أكرب �رسيك جتاري لهذه 

�لبلد�ن حيث ت�صتورد ن�صف جمموع �صادر�ت هذه �لبلد�ن 

�قت�صاد�ت  تعتمد  ذلك،  �إىل  و�إ�صافة  �لتقريب.  وجه  على 

�عتماد�  �ملغربية(  و�ململكة  تون�ص  )مثل  �لعربي  �ملغرب 

وحتويالت  �ل�صياحي  للن�صاط  كم�صدر  �أوروبا  على  �صديد� 

وهناك  �ملبا�رس.  �الأجنبي  �ال�صتثمار  وتدفقات  �ملغرتبني 

جر�ء  من  �ملنطقة  يف  �ل�صيا�صات  �أمام  كبرية  حتديات 

�صيا�صة  ��صرت�تيجيات  تباينت  وقد  �لعاملية.  �لبيئة  تقلب 

�ملالية �لعامة يف بلد�ن �ملنطقة، وهو ما يرجع يف �لغالب 

كل  يف  �لعام  للقطاع  �لعمومية  �مليز�نيات  قوة  مدى  �إىل 

تد�بري  تنفيذ  للنفط  �مل�صدرة  �لبلد�ن  معظم  فتو��صل  بلد. 

�لتن�صيط �ملايل يف عام 2010. وبالرغم من تباين �لظروف 

يف كل بلد، فمن �ل�رسوري �أن تو�صع خطط ل�صبط �أو�صاع 

�ملالية �لعامة مبجرد �أن ي�صبح �لتعايف �القت�صادي عميق 

�جلذور �أو عند ظهور دالئل ت�صري �إىل بدء مرحلة من �لن�صاط 

بع�ص  بد�أت  �أخرى،  ناحية  ومن  �ملحموم.  �القت�صادي 

�الأو�صاع  �صبط  عملية  بالفعل  للنفط  �مل�صتوردة  �لبلد�ن 

�ملذكورة، وهي �قت�صاد�ت تبلغ مديونيتها م�صتويات �أعلى 

يف �ملتو�صط مقارنة باالقت�صاد�ت �مل�صدرة للنفط.

يف  �ملتبعة  �لنقدية  �ل�صيا�صة  جو�نب  معظم  وتتطابق 

�لواليات �ملتحدة، نظر� التباع نظام  �صيا�صة  �ملنطقة مع 

�لربط �لثابت بني �أ�صعار �رسف �لعمالت يف عدد كبري من 

�أما  �الأمريكي.  �لدوالر  �رسف  و�صعر  �ملنطقة  �قت�صاد�ت 

من  ومعظمها  �مل�صتقلة،  �لنقدية  �ل�صيا�صات  ذ�ت  �لبلد�ن 

�لبلد�ن �مل�صتوردة للنفط، فقد �تخذت �إجر�ء �صائبة بتعليق 

�لت�صخم  �صغوط  ملو�جهة  �لتي�صريية  �لنقدية  �ل�صيا�صة 

�ملتز�يدة.

ويو�جه �صناع �ل�صيا�صات يف هذه �ملنطقة حتديا �آنيا 

�أ�صبح  فقد  �ملالية.  �لو�صاطة  �إنعا�ص  �رسورة  يف  يتمثل 

�لنمو �الئتماين بطيئا يف كثري من �القت�صاد�ت يف �أعقاب 

من  كل  يف  �لعمومية  �مليز�نيات  ب�صعف  تاأثر�  �الأزمة، 

�لقطاع �مل�رسيف وقطاع �ل�رسكات غري �ملالية. و�صاهمت 

دبي  يف  �ل�رسكات  قطاع  يف  �ل�صد�د  عدم  حاالت  �أبرز 

و�لكويت و�ململكة �لعربية �ل�صعودية يف زيادة عدم �ليقني 
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�أن  غري  �لعموم.  وجه  على  �ل�رسكات  قطاع  �صالمة  ب�صاأن 

�قت�صاد�ت  �الإقر��ص يف  �أو�صاع  تاأثري هذه �حلاالت على 

منطقة �ل�رسق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا �الأخرى ب�صكل عام 

ال يز�ل حمدود� حتى �الآن ـ رمبا بف�صل �ملبادرة بعمليات 

�إعادة �لهيكلة على نحو �رسيع ومنظم ن�صبيا. ومع ذلك فقد 

�أدى �نخفا�ص م�صادر �لتمويل �خلارجية، مع �لنمو �لبطيء 

للود�ئع، �إىل �حلد من قدرة �لبنوك على تقدمي �لقرو�ص. 

وقد ��صُتبِعَدت �ملنطقة �إىل حد كبري من طفرة �لتدفقات 

با�صتثناء  �ل�صاعدة،  �الأ�صو�ق  �إىل  �الأخرية  �لر�أ�صمالية 

تدفقات  حتولت  فقد  ولبنان.  م�رس  هما  بارزتني  حالتني 

��صتثمار �حلافظة �إىل �ل�صالب يف عام 2009 ومن �ملتوقع 

�أن تظل دون تغيري على مد�ر �لعامني �لقادمني. ومن غري 

�ملرجح �أي�صا �أن حتقق �لتدفقات �مل�رسفية �صوب �ملنطقة 

و�لتغيري�ت  �لهيكلة  �إعادة  ب�صبب  �رسيعا  �إيجابيا  �رتد�د� 

�لتنظيمية �جلارية يف �القت�صاد�ت �ملتقدمة. 

ينتع�ص  �أن  ُيتوقع  �لنفط،  �أ�صعار  حت�صن  مع  ومت�صيا 

ما  م�صتويات  �إىل  ي�صل  مل  و�إن  �لكلي،  �خلارجي  �لر�صيد 

�أن يرتفع ر�صيد �حل�صاب �جلاري يف  قبل �الأزمة. وُيتوقع 

�القت�صاد�ت �مل�صدرة للنفط، �إىل 6.7% من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي يف عام 2010 و 7.8% من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

الجدول 2-6: اقت�صادات مختارة في منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 

واأ�صعار الم�صتهلكين، ور�صيد الح�صاب الجاري، والبطالة
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. . .. . .. . .1.13.85.05.96.45.94.66.77.8البلدان امل�صدرة للنفط 

. . .. . .. . .1.11.63.010.89.58.53.64.24.5جمهورية �إير�ن �الإ�صالمية

0.63.44.55.15.55.36.16.76.210.510.510.8�ململكة �لعربية �ل�صعودية

2.43.84.05.75.55.20.33.43.610.210.09.8�جلز�ئر

. . .. . .. . .2.43.21.22.02.54.05.45.6–2.5�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

2.34.44.04.13.629.130.130.31.61.61.6–4.8�لكويت

. . .. . .. . .–8.6–14.4–5.15.025.7–4.22.611.52.8�لعر�ق

. . .. . .. . .1.03.014.315.623.0–8.616.018.64.9قطر

14.913.712.6–7.1–8.9–4.55.56.211.310.09.012.9�ل�صود�ن

5
. . .. . .. . .–3.9–4.2–4.65.05.29.17.96.94.0البلدان امل�صتوردة للنفط 

9.09.29.0–1.6–2.0–4.75.35.516.211.710.02.4م�رس

9.19.69.1–4.9–5.3–4.94.04.31.01.52.25.0�ملغرب

. . .. . .. . .–3.4–3.9–4.05.05.52.85.05.04.5�جلمهورية �لعربية �ل�صورية

13.313.213.1–4.1–4.4–3.13.84.83.54.53.52.8تون�ص

. . .. . .. . .–11.2–11.1–9.08.05.01.25.03.59.5لبنان

13.013.012.5–8.5–7.2–5.55.05.0–2.33.44.20.7�الأردن

للتذكرة

0.84.23.83.32.32.83.86.25.77.77.47.2�إ�رس�ئيل

6
. . .. . .. . .2.45.04.63.74.23.91.13.74.1بلد�ن �ملغرب �لعربي 

7
. . .. . .. . .–3.5–3.8–4.85.45.411.99.88.43.8بلد�ن �مل�رسق �لعربي 

�مللحق  يف  �أ7  و  �أ6  �جلدولني  يف  يليه  �لذي  دي�صمرب  �إىل  دي�صمرب  من  حتدث  �لتي  �لتغري�ت  على  �الطالع  وميكن  �صنوية.  كمتو�صطات  �مل�صتهلكني  �أ�صعار  يف  �لتحركات  تظهر   
1

�الإح�صائي. 

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 ت�صمل �لبحرين وليبيا وعمان و�جلمهورية �ليمنية.
3

 ت�صمل جيبوتي وموريتانيا.
4

 بلد�ن �ملغرب �لعربي ت�صمل �جلز�ئر وليبيا وموريتانيا و�ملغرب وتون�ص.
5

 بلد�ن �مل�رسق �لعربي ت�صمل م�رس و�الأردن ولبنان و�جلمهورية �لعربية �ل�صورية. 
6

يف عام 2011، بعد �أن هبط من فائ�ص قدره 20% تقريبا 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف عام 2008 �إىل 4.6% يف عام 

2009. كذلك ت�صري �لتوقعات �إىل ��صتمر�ر حتقيق فو�ئ�ص 

�ملقابل  �أما   .2015 عام  نهاية  حتى  تقريبا  �حلجم  بهذ� 

�لتي  �ل�صافية  �الأجنبية  �الأ�صول  قدر كبري من  تر�كم  فهو 

جرت �لعادة على �أن تتدفق �إىل �الأور�ق �ملالية �حلكومية 

�ملتحدة  �لواليات  يف  �خلا�صة  �مللكية  �أ�صهم  و��صتثمار�ت 

و�القت�صاد�ت �الأوروبية �ملتقدمة. 

من  �لقادم   2010 �أكتوبر  عدد  حتليل  يف  يرد  وكما 

االأو�صط  ال�رسق  ملنطقة  االإقليمي  االقت�صاد  اآفاق  تقرير 

واآ�صيا ال��صطى،  تاأتي زيادة �لنمو �ملمكن و�إن�صاء �لوظائف 

�ملنطقة  هذه  يف  �الأجل  متو�صطة  �الأهد�ف  �أهم  بني  من 

وحتتاج  �رسيع.  مبعدل  فيها  �ل�صكان  �أعد�د  تتز�يد  �لتي 

�ملنطقة �إىل �إعادة توجيه �لتجارة نحو حمركات �لنمو يف 

هذه  من  �ملبا�رس  �الأجنبي  �ال�صتثمار  وجذب  �ليوم،  عامل 

�القت�صاد�ت، و�ال�صتفادة من �إمكانات �لتجارة و�ال�صتثمار 

�حلاجة  ذلك  ويوؤكد  �ملنطقة.  بلد�ن  �ملبا�رس بني  �الأجنبي 

�إىل تد�بري هيكلية لتعزيز �لقدرة �لتناف�صية. فمن �ل�رسوري 

خالل  من  حت�صينها  ذلك  يف  مبا  �الأعمال،  بيئة  حت�صني 

�أهمية خا�صة  وُتَعلَّق  �أطر قانونية وتنظيمية قوية.  �إقامة 
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على بناء ر�أ�ص �ملال �لب�رسي من خالل زيادة �لرتكيز على 

�لتعليم و�لتدريب. و�إ�صافة �إىل ذلك، وكما هي �حلال يف كل 

مناطق �الأ�صو�ق �ل�صاعدة، ميكن �أن تزد�د �حتماالت �لنمو 

�لقطاع  �إذ� مت تعميق  �لقوي و�لقادر على �ال�صتمر�ر ذ�تيا 

�ملايل وتعزيز ��صتقر�ره، و�أن�صئ �صجل �إيجابي لالأد�ء فيما 

يت�صل با�صتقر�ر �القت�صاد �لكلي و�صالمة �صيا�صاته. 

اإفريقيا حتقق النمو ب�رشعة متزايدة

�إيجابيا  �رتد�د�  �ل�صحر�ء  جنوب  �إفريقيا  منطقة  ت�صهد 

ثم  ومن   ،2009 عام  يف  �القت�صادي  �لن�صاط  تباطوؤ  من 

�أنحاء  �لكلية يف معظم  �القت�صادية  �الأ�صا�صيات  قوة  فاإن 

�ملنطقة جتعلها يف و�صع يوؤهلها لال�صتفادة من �لتعايف 

فرتة  و�ت�صمت   .)14-2 �لبياين  )�ل�صكل  �جلاري  �لعاملي 

 2009 عام   %2.6 بلغ  حتى  �القت�صادي  �لن�صاط  تباطوؤ 

تنفيذ  �رسعة  بف�صل  �أي�صا  وحمدودة  وجيزة،  باأنها 

حيز  �أتاحها  �لتي  �لدورية  لالجتاهات  معاك�صة  �صيا�صات 

بنائه  �إىل  �القت�صاد�ت  من  كثري  عمد  �لذي  �ل�صيا�صات 

تز�يد �رسعة منو  وُيتوقع  �القت�صادي.  �لن�صاط  قبل هبوط 

�لناجت يف �ملنطقة لي�صل �إىل 5% عام 2010 و5.5% عام 

2011، ال يدعمه �نتعا�ص �ل�صادر�ت و�أ�صعار �ل�صلع �الأولية 



الف�صل 2      �ملنظور�ت �لُقْطرية و�الإقليمية

89 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

وح�صب، و�إمنا ت�صانده �أي�صا قوة �لطلب �ملحلي يف عدد من 

�لن�صاط  هبوط  تاأثري  وكان   .)7-2 )�جلدول  �القت�صاد�ت 

�لد�خلة  �الأجنبية  �لتدفقات  على  �لعاملي  �القت�صادي 

و�ال�صتثمار  �لر�صمية  �لتدفقات  ذلك  يف  مبا  �ملنطقة،  �إىل 

مما  �أقل  �ملغرتبني،  �لعمالة  وحتويالت  �ملبا�رس  �الأجنبي 

ال  �ليقني  عدم  �أجو�ء  كانت  و�إن  �لتوقعات،  تخ�صاه  كانت 

تز�ل تلوح يف �الآفاق )�ل�صكل �لبياين 15-2(. 

�لنمو  للنفط  �مل�صدرة  �الإفريقية  �القت�صاد�ت  وحتقق 

�لنفط.  �أ�صعار  و�رتفاع  �لعاملي  �لطلب  بانتعا�ص  مدفوعة 

للنفط،  �مل�صدرة  �ملنطقة  بلد�ن  �أكرب   نيجرييا،  تز�ل  وال 

زيادة  تدعمه  �لنفطي  غري  �لقطاع  يف  قويا  منو�  حتقق 

�إنتاج �لنفط بف�صل حت�صن حالة عدم �ال�صتقر�ر يف منطقة 

�لناجت يف  تز�يد �رسعة منو  ُيتوقع  �لنيجر. وبالتايل،  دلتا 

نيجرييا من 7% يف عام 2009 �إىل 7.4% يف عامي عام 

2010 و2011. وُيتوقع �أي�صا تعايف �لنمو يف �أنغوال خالل 

عام 2010، وهي ثاين �أكرب بلد�ن �ملنطقة �مل�صدرة للنفط، 

عقب تر�جع �ل�صادر�ت �لنفطية وت�صديد �أو�صاع مو�زنتها 

يف عام 2009. وُيتوقع �رتفاع معدل �لنمو يف �أنغوال من 

�أقل من 1% عام 2009 �إىل 6% تقريبا عام 2010 وحو�يل 

7% عام 2011. 

�إفريقيا  يف  �لدخل  متو�صطة  �القت�صاد�ت  تقف  و�ليوم 

جنوب �ل�صحر�ء بثبات على م�صار �لتعايف – وكانت هذه 

 2009 عام  �لناجت  يف  �نكما�صا  �صجلت  قد  �القت�صاد�ت 

ب�صبب رو�بطها �لتجارية �لعاملية �الأقوى. و��صتفادت جنوب 

�إفريقيا، �صاحبة �أكرب �قت�صاد يف �ملنطقة، من ��صتمر�ر قوة 

�لطلب على �ل�صلع �الأولية من �آ�صيا �ل�صاعدة ومن �نتعا�ص 

�لت�صدير  �أ�صو�ق  �أكرب  من  �مل�صنعة  �ملنتجات  على  �لطلب 

�لتي تتعامل معها وهي منطقة �ليورو. وهناك �أي�صا دالئل 

على �أن تي�صري �ل�صيا�صة �لنقدية �لعام �ملا�صي يدعم تعايف 

�لناجت يف  �لوقت �حلا�رس. وُيتوقع منو  �لطلب �ملحلي يف 

جنوب �إفريقيا بن�صبة 3% عام 2010 و3.5% عام 2011 

بعد �نكما�صه بنحو 2% عام 2009. 

 ومتكنت �قت�صاد�ت �ملنطقة منخف�صة �لدخل من جتنب 

�أ�صو�أ هبوط يف �لن�صاط �القت�صادي �لعاملي على �الإطالق 

ملخاطر  تعر�صها  درجة  يف  �لن�صبي  �النخفا�ص  بف�صل 

�لتدفقات �لتجارية و�ملالية �لدولية. ويف �ملقابل، ُيتوقع 

�لنمو هذ� �لعام متو��صعة. وت�صري  �أن تكون وترية ت�صارع 

�لتوقعات �إىل �رتفاع منو �لناجت يف هذه �القت�صاد�ت من 

4.5% عام 2009 �إىل 4.9% عام 2010، ثم �إىل 6% عام 

�لعو�مل  �أن م�صاهمة  �إىل  �لتوقعات عموما  2011. وت�صري 

�ملحلية يف منو �القت�صاد�ت منخف�صة �لدخل �صتكون بنف�ص 

قدر م�صاهمة �لتعايف �لعاملي. فت�صري �لتوقعات يف كينيا 

من  �لد�خلة  �لتدفقات  �نتعا�ص  �أن  �إىل  �ملثال  �صبيل  على 
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�صيدعمان  �الأمطار  و�لتح�صن يف هطول  �ل�صياحي  �لن�صاط 

ت�صارع وترية �لنمو يف �لناجت �إىل 4.1% عام 2010. 

�ملنطقة  �آفاق  تهدد  �لتي  �الأ�صا�صية  �ملخاطر  وتكمن 

يف تعرث �لتعايف �لعاملي. ولكن �القت�صاد�ت �ملختلفة يف 

�ملنطقة معر�صة لدرجات متفاوتة من �ملخاطر. فبالن�صبة 

�النت�صارية  �الآثار  �صتظهر  للنفط،  �مل�صدرة  لالقت�صاد�ت 

للتباطوؤ �لعاملي يف �الأ�صا�ص من خالل تاأثريه على �أ�صعار 

�لنفط. ويف �ملقابل، تن�صاأ �ملخاطر �لتي تو�جه �قت�صاد�ت 

�أوروبا،  �إىل  �صادر�تها  من  و�ملنخف�ص  �ملتو�صط  �لدخل 

�أربعة  ونحو  �صادر�تها،  جمموع  ثلث  حو�يل  تبلغ  �لتي 

وف�صال  �ملتحدة.  �لواليات  �إىل  �صادر�تها  ح�صة  �أ�صعاف 

�مل�صتمر  �ل�صعف  �أدى  رمبا  �لتجارية،  �لرو�بط  هذه  على 

وتد�بري تقلي�ص عجز �ملو�زنات يف �القت�صاد�ت �ملتقدمة 

�إفريقيا  �إىل �لتاأثري على �القت�صاد�ت منخف�صة �لدخل يف 

و�لتدفقات  �ملعونة  تخفي�ص  خالل  من  �ل�صحر�ء  جنوب 

متثل  �ملثال،  �صبيل  وعلى  �ملنطقة.  �إىل  �خلا�صة  �ملالية 

�الأجنبية  للتدفقات  مهما  م�صدر�  �ملغرتبني  حتويالت 

�لناجت  �إجمايل  من   %10 نحو  وتبلغ  �ملنطقة  �إىل  �لد�خلة 

�لتحويالت  هذه  تتعر�ص  وقد  مثال.  �ل�صنغال  يف  �ملحلي 

واأ�صعار  احلقيقي،  املحلي  الناجت  اإجمايل  ال�صحراء:  جنوب  اإفريقيا  يف  خمتارة  اقت�صادات   :7-2 اجلدول 

امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغري ال�صن�ي % ما مل يذكر خالف ذلك(

�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي
1
�أ�صعار �مل�صتهلكني

2
ر�صيد �حل�صاب �جلاري

3
�لبطالة 

�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات�لتوقعات

200920102011200920102011200920102011200920102011

. . .. . .. . .–1.9–1.1–2.65.05.510.47.57.01.7اإفريقيا جنوب ال�صحراء

. . .. . .. . .5.06.77.011.611.39.46.08.27.4البلدان امل�صدرة للنفط

7.07.47.412.411.99.814.113.011.84.54.54.5نيجرييا

. . .. . .. . .1.61.3–0.75.97.113.713.311.35.0�أنغوال

. . .. . .. . .–11.6–2.8–5.30.92.17.28.07.116.0غينيا �ال�صتو�ئية

. . .. . .. . .4.55.02.13.03.516.615.214.3–1.4غابون

. . .. . .. . .–25.4–32.0–4.33.910.16.03.033.7–1.6ت�صاد

. . .. . .. . .4.27.9–7.510.68.74.35.24.57.7جمهورية �لكونغو

. . .. . .. . .–5.8–4.4–3.33.67.15.55.74.1–1.7البلدان متو�صطة الدخل

24.324.824.4–5.8–4.3–3.03.57.15.65.84.0–1.8جنوب �إفريقيا

. . .. . .. . .–0.4–0.5–8.44.88.16.76.32.1–3.7بوت�صو�نا

8.07.57.3–9.0–9.4–2.53.64.12.52.52.67.8موري�صيو�ص

. . .. . .. . .–6.0–2.6–4.44.89.16.55.91.7–0.8ناميبيا

30.030.030.0–12.3–12.6–1.22.02.57.66.25.66.2�صو�زيلند

17.017.017.0–18.2–18.6–3.04.16.01.01.82.09.9�لر�أ�ص �الأخ�رس

5.14.64.1–35.5–39.5–2.535.1–0.74.05.031.82.4�صي�صيل

4
. . .. . .. . .–8.3–7.4–4.54.96.012.66.26.06.8البلدان منخف�صة الدخل 

. . .. . .. . .–8.0–3.9–9.98.08.536.42.89.05.0�إثيوبيا

. . .. . .. . .–7.4–6.7–2.44.15.89.34.15.06.7كينيا

. . .. . .. . .–8.8–8.8–6.06.56.712.17.25.010.0تنز�نيا

. . .. . .. . .–4.1–3.9–2.02.62.93.03.02.72.7�لكامريون

. . .. . .. . .–9.2–6.4–7.25.86.114.29.45.54.0�أوغند�

. . .. . .. . .3.83.04.01.01.42.57.26.82.5كوت ديفو�ر

 تظهر �لتحركات يف �أ�صعار �مل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية. وميكن �الطالع على �لتغري�ت �لتي حتدث من دي�صمرب �إىل دي�صمرب �لذي يليه يف �جلدول �أ7 يف �مللحق �الإح�صائي. 
1

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
2

 %. قد تختلف �لتعاريف �لوطنية للبطالة.
3

 ت�صمل بنن، وبوركينا فا�صو، وبوروندي، وجمهورية �إفريقيا �لو�صطى، وجزر �لقمر، وجمهورية �لكونغو �لدميقر�طية، و�إريرتيا، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بي�صاو، ولي�صوتو، 
4

وليربيا، ومدغ�صقر، ومالوي، ومايل، وموز�مبيق، و�لنيجر، ورو�ند�، و�صان تومي وبرين�صيبي، و�ل�صنغال، و�صري�ليون، وتوغو، وز�مبيا، وزمبابوي. 

توظف  �لتي  �القت�صاد�ت  يف  �الأو�صاع  تر�جع  ملخاطر 

عمالة مهاجرة من �إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء. 

عن  �لناجمة  �الأ�صول  الأ�صو�ق  �النت�صارية  �الآثار  �أما 

�ملخاطر  عن  �لعزوف  �أو  �ملتز�يدة  �لعاملية  �لتقلبات 

تدفقات  �أهمية  وترت�جع  حمدودة.  �الأرجح  على  ف�صتكون 

�لر�أ�صمالية  �لتدفقات  عنا�رس  كاأحد  �حلافظة  ��صتثمار 

�لعامل،  ببقية  مقارنة  �ل�صحر�ء  جنوب  �إفريقيا  يف  ككل 

كما �أن �الأ�صو�ق �ملالية يف معظم �قت�صاد�ت �ملنطقة غري 

�إفريقيا  جنوب  هو  �مللحوظ  و�ال�صتثناء  ن�صبيا.  متطورة 

فيها  �لعمالت  و�صوق  �الأ�صهم  �صوق  تكون  ما  غالبا  �لتي 

مقارنة  �لعامل  يف  �ل�صائدة  �مل�صاعر  لتغري  ح�صا�صية  �أكرث 

�لالتينية  �أمريكا  �أو  �آ�صيا  يف  �الأخرى  �ل�صاعدة  باالأ�صو�ق 

ن�صبيا  مرتفعة  بح�صة  ت�صهم  �ملقيمني  غري  معامالت  الأن 

من حجم �الأعمال. 

و�أخري�، فبينما  �لتعايف �آخذ يف �الت�صاع، ينبغي �أن تبد�أ 

�صيا�صات �ملالية �لعامة لكثري من �قت�صاد�ت �ملنطقة يف 

معاجلة �الأولويات على �ملدى �ملتو�صط. ومع تعايف �لطلب 

�خلا�ص و�خلارجي، �صيتعني على �القت�صاد�ت �إعادة بناء 

حيز �ملالية �لعامة و�إعادة توجيه ��صتخد�مه. ويتوخى قدر 

�لعامة حيث يتعافى  �أر�صدة �ملالية  �لتحوط يف  �أكرب من 
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وجتاوز  �الرتفاع،  يف  �آخذة  �لدين  وم�صتويات  �لناجت  منو 

على  �لدين  ��صتقر�ر  حتقق  �لتي  �مل�صتويات  �الأويل  �لعجز 

�ملدى �ملتو�صط. ومع هذ�، فحيث ال يز�ل منو �لناجت �صعيفا، 

وم�صتويات �لديون �لقائمة منخف�صة، وعجز �ملالية �لعامة 

على  للحفاظ  متاحا  �ملجال  كان  ورمبا  �ل�صيطرة،  قيد 

�الأولوية  ذ�ت  �ملجاالت  يف  �الإنفاق  من  �أعلى  م�صتويات 

وكان  �لتحتية.  �لبينة  و��صتثمار�ت  و�ل�صحة  �لتعليم  مثل 

�أحد �جلو�نب �الإيجابية يف �لتحرك ملو�جهة هبوط �لن�صاط 

�القت�صادي موؤخر� قدرة كثري من �قت�صاد�ت �ملنطقة على 

حماية �الإنفاق �لعام �لد�عم للفقر�ء و�لنمو. وكما �أ�صار عدد 

ملنطقة  االإقليمي  االقت�صاد  اآفاق  تقرير  من   2010 �إبريل 

�لرعاية  على  �الإنفاق  �رتفع  ال�صحراء،  جن�ب  اإفريقيا 

�ل�صحية و�لتعليم فعليا بالقيمة �حلقيقية عام 2009 يف 

عددها  �لبالغ  �لدخل  منخف�صة  �القت�صاد�ت  من  ع�رسين 

�لر�أ�صمايل  ت�صعة وع�رسين �قت�صاد�. كذلك �رتفاع �الإنفاق 

�قت�صاد�ت  ن�صف  يف  �حلقيقية  بالقيمة  �لعام  للقطاع 

�ملنطقة.
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اآثار �صبط اأو�صاع املالية العامة على االقت�صاد 

الكلي: هل ن�صعر بوطاأتها؟ 3 ل
ص
�
ف
ل
ا

ينظر هذا الف�صل يف االآثار التي تقع على الن�صاط االقت�صادي 

نتيجة �صبط اأو�صاع املالية العامة — اأي الزيادات ال�رضيبية 

حتليل  اإىل  وا�صتنادا  احلكومي.  االإنفاق  وتخفي�صات  الكبرية 

تاريخي ل�صبط اأو�صاع املالية العامة يف االقت�صادات املتقدمة، 

واملايل  النقدي  »النموذج  وفق  اأُجريت  التي  املحاكاة  ومناذج 

النقد الدويل،  الذي و�صعه �صندوق   )GIMF( العاملي املتكامل« 

ما  عادة  العامة  املالية  اأو�صاع  �صبط  اأن  اإىل  الف�صل  ُيخُل�ص 

املدى  على  البطالة  معدالت  ورفع  الناجت  خف�ص  يف  يت�صبب 

الق�صري. ويف نف�ص الوقت، عادة ما يوؤدي تخفي�ص اأ�صعار الفائدة، 

تخفيف  اإىل  ال�صافية  ال�صادرات  وارتفاع  العملة،  قيمة  وهبوط 

العامة  املالية  اأو�صاع  �صبط  عملية  وتكون  االنكما�صية.  االآثار 

ال�رضيبية،  الزيادات  على  االأ�صا�ص  يف  تعتمد  حينما  وطاأة  اأ�صد 

ما  عادة  املركزية  البنوك  اأن  اإىل  معظمه  يف  يرجع  الذي  االأمر 

اأثناء هذه احلاالت، ال �صيما  النقدي  التن�صيط  اأقل من  تقدم قدرا 

حينما تنطوي على زيادات �رضيبية غري مبا�رضة ترفع معدالت 

الت�صخم. كذلك تزداد تكلفة �صبط اأو�صاع املالية العامة حينما 

ال�صيادي.  الدين  �صداد  عن  للتوقف  املت�صورة  املخاطر  ترتاجع 

اأن  تخفي�ص عجز املوازنة يكون  اإىل  وت�صري هذه اال�صتنتاجات 

على االأرجح اأ�صد وطاأة عند حدوثه على نحو متزامن على م�صتوى 

النقدية مهياأة ملوازنته.  ال�صيا�صة  البلدان، واإذا مل تكن  كثري من 

ومن املرجح اأن يوؤدي تخفي�ص الدين احلكومي اإىل زيادة الناجت 

على املدى البعيد، حيث ترتاجع اأ�صعار الفائدة احلقيقية وي�صمح 

تخفيف عبء مدفوعات الفائدة بانخفا�ص ال�رضائب الت�صويهية. 

حاد�  �رتفاعا  �حلكومي  و�لدين  �ملو�زنة  عجز  و�شهد 

متو�شط  بلغ   ،2009 عام  ويف  �لكبري.«  »�لركود  فرتة  يف 

يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  تقريبا   %9 �ملو�زنة  عجز 

من   %1 على  يزيد  ال  مبا  مقارنة  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت 

بلوغ  وُيتوقع   
1

 .2007 عام  يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 

�لناجت �ملحلي  �إجمايل  �لدين �حلكومي 100% تقريبا من 

�مل�شجلة  �مل�شتويات  �أعلى  وهو   —  2010 عام  بنهاية 

يف خم�شني عاما. وبالنظر �إىل �مل�شتقبل، ميكن �أن تو�جه 

�شيخوخة  ب�شبب  خطورة  �أكرث  م�شكالت  �لعامة  �ملو�رد 

�ل�شكان. 

 ومن �أجل �لتحرك ملو�جهة هذه �لتطور�ت �لتي تبعث 

على �لقلق، �شتو�جه كل �القت�شاد�ت �ملتقدمة تقريبا حتدي 

�لفريق(، وبيت  �لف�شل هم د�نييل يل )رئي�س  �لرئي�شيون لهذ�  �ملوؤلفون 

دفريز، وت�شارلز فريدمان، وجاميي غو�جاردو، ودوغال�س الك�شتون، و�أندريا 

بي�شكاتوري؛ مب�شاعدة من مر�د �أومويف، ومني كيو �شونغ، وجي�شي يانغ. 

 33 عددها  �لبالغ  �القت�شاد�ت  باأنها  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت  ف 
َّ
ُتَعر    

1

�قت�شاد� و�ملعرفة على هذ� �لنحو بناء على ت�شنيف تقرير »اآفاق اال�صتقرار 

العاملي« �لو�رد و�شفه يف �مللحق �الإح�شائي. 

يتخذ  �حلا�رض،  �لوقت  �لعامة. ويف  �ملالية  �أو�شاع  �شبط 

نحو تخفي�س  بالفعل خطو�ت كبرية  �حلكومات  كثري من 

ثم،  ومن  التخاذها.  يخطط  �أو  �ل�رض�ئب  وزيادة  �الإنفاق 

فقد حان �لوقت لطرح �شوؤ�ل مهم حول ما �إذ� كان �لتق�شف 

�ملايل �شيلحق �رضر� باالأد�ء �القت�شادي. 

�لدين  تخفي�س  �أن  على  عاما  �تفاقا  هناك  �أن  ورغم 

�لتو�شل  يتم  مل  �لطويل،  �ملدى  على  مهمة  منافع  يحقق 

�إىل تو�فق يف �الآر�ء ب�شاأن �آثار �لتق�شف �ملايل على �ملدى 

�أن  �لتقليدية  �لكينزية  �لنظرية  ترى  ناحية،  فمن  �لق�شري. 

تقلي�س  �إىل  توؤدي  �ل�رض�ئب  زيادة  �أو  �الإنفاق  تخفي�س 

ناحية  ومن  �لق�شري.  �ملدى  على  �القت�شادي  �لن�شاط 

�أخرى، ي�شوق عدد من �لدر��شات �أدلة على �أن تخفي�س عجز 

�ملو�زنة ميكن �أن يحفز �القت�شاد حتى على �ملدى �لق�شري. 

ويف �أغلب �الأحيان ُي�شار �إىل مفهوم حتفيز �لتق�شف �ملايل 

للنمو على �ملدى �لق�شري باأنه فر�شية »�نكما�شات �ملالية 

تف�رض  �لتي  �الأ�شا�شية  �لعو�مل  ومن  �لتو�شعية.«  �لعامة 

ورمبا   
2
و�الأعمال. �ملعي�شية  �الأ�رض  ثقة  حت�شن  �الآثار  هذه 

كانت �حلقيقة خمتلطة. فعلى �شبيل �ملثال، قد تكون �الآثار 

ق�شرية �ملدى �نكما�شية يف �لعادة، ولكن قد حتدث �الآثار 

مو�شع  للحكومة  �ملالية  �ملالءة  تكون  حينما  �لتو�شعية 

�شك، �أو حينما يكون �شبط �الأو�شاع منظما على نحو يزيد 

من م�شتوى �لثقة.  

�لق�شايا  هذه  ب�شاأن  جديدة  �أدلة  �لف�شل  هذ�  وي�شوق 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  در��شة حول �شبط  باإجر�ء  �ملهمة 

عاما  �لثالثني  مدى  على  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت  يف 

�ملا�شية. ويفح�س �شيا�شات �ملو�زنة لتحديد فرت�ت �شبط 

�إح�شائية  �أ�شاليب  ي�شتخدم  ثم  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع 

ب�شيطة لتق�شي تاأثري �ل�شبط على �لنمو يف �ملدى �لق�شري، 

وكيفية تفاعل هذه �الآثار مع عو�مل مثل �ل�شيا�شة �لنقدية، 

�لعامة،  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  و�شيغة  �لدولية،  و�لتجارة 

و�ملخاطر �ل�شيادية �ملت�شورة. وتكميال للتحليل �لتاريخي، 

»�لنموذج  با�شتخد�م  حماكاة  عمليات  �لف�شل  هذ�  يجري 

�أن�شاأه  �لذي   )GIMF( �ملتكامل«  �لعاملي  �لنقدي و�ملايل 

�شندوق �لنقد �لدويل ال�شتك�شاف ق�شايا �أخرى مثل �الآثار 

طويلة �ملدى لتخفي�س �لدين. وب�شفة خا�شة، يحاول هذ� 

�لف�شل �لتو�شل �إىل �الإجابة على �لت�شاوؤالت �لتالية:

على  �لتو�شعية  �الآثار  هذه  ن�شاأة  كيفية  حول  ملخ�س  على  لالطالع     
2

�ملدى �لق�شري ر�جع، على �شبيل �ملثال، در��شة  )Alesina )2010. وميكن 

�أن ينطوي �لتعادل �لريكاردي يف ظل بع�س �الفرت��شات �ملت�شددة على �أن 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة ال يوؤثر على �لن�شاط �القت�شادي، الأن �لتغري�ت 

يف �لطلب �خلا�س تو�زن �لتغري�ت يف �لطلب �حلكومي متاما. 
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�لن�شاط  على  تقع  �لتي  �ملدى  ق�شرية  �الآثار  هي  ما   •
�القت�شادي نتيجة للتق�شف �ملايل؟ وهل ينكم�س �لناجت 

�أو يت�شع عادة كرد فعل للزياد�ت �ل�رضيبية وتخفي�شات 

�الإنفاق؟ وماذ� يحدث للبطالة؟ 

�الآثار ق�شرية  �إىل تخفيف  �لتي توؤدي  �لعو�مل  ما هي   •
�ملدى �أو تفاقمها؟ وب�شفة خا�شة، ما هو دور كل من 

�ل�شيا�شة �لنقدية، و�لعنا�رض �ملكونة للتد�بري )�ل�رض�ئب 

مقابل �الإنفاق(، و�ملخاطر �ملت�شورة للتوقف عن �شد�د 

عو�قب  هي  وما  �لنتائج؟  ت�شكيل  يف  �ل�شيادي  �لدين 

تخفي�س �لعجز يف كثري من �لبلد�ن يف �آن و�حد؟ 

�ملالية  �أو�شاع  �شبط  عن  �لناجتة  �الآثار  تختلف  هل   •
�ل�شفر؟  من  قريبة  �لفائدة  �أ�شعار  تكون  �لعامة حينما 

وقلما كانت �أ�شعار �لفائدة تقرتب من �ل�شفر يف �ملا�شي 

�ليوم  ولكنها   — �لت�شعينات  �ليابان منذ  ما عد�   —
�ملتقدمة.  �القت�شاد�ت  من  كثري  يف  �ل�شفر  من  قريبة 

وهل �شيكون �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف ظل هذه 

�لبيئة �أ�شد �أم �أخف وطاأة مما كان يف �ملا�شي؟

ما هي �الآثار طويلة �الأجل �لتي تقع على �لناجت نتيجة   •
طويلة  �الآثار  تتوقف  وهل  �حلكومي؟  �لدين  لتخفي�س 

�نخفا�س  عن  �لناجتة  �ملدخر�ت  ��شتخد�م  على  �ملدى 

يف  �أو  �ل�رضيبية  �لتخفي�شات  يف  �لفائدة  مدفوعات 

متويل �أوجه �إنفاق جديدة؟

هو  لي�س  �لف�شل  هذ�  فاإن  �لق�شايا،  هذه  الأهمية  ونظر� 

كانت  �خل�شو�س،  وجه  وعلى  للنقا�س.  يطرحها  منرب  �أول 

 Giavazzi and من  كل  �أجر�ها  �لتي  �ل�شابقة  �لدر��شات 

 Alesina and Perotti و    ،Pagano )1990, 1996(
  Alesina and Ardagna )1998, و    ،)1995, 1997(

)2010 بالغة �لتاأثري يف �جلدل �لد�ئر حول عو�قب ت�شحيح 
 ويفيد �أحد �ال�شتنتاجات �لرئي�شية 

3
�أو�شاع �ملالية �لعامة.

�أو�شاع  ت�شحيح  باأن  �لدر��شات  هذه  �إليها  تخُل�س  �لتي 

يف  يعتمد  حينما  تو�شعيا  �لغالب  يف  يكون  �لعامة  �ملالية 

ما  غالبا  هذ�،  ومع   
�
�الإنفاق. تخفي�شات  على  �الأ�شا�س 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  فرت�ت  �لدر��شات  هذه  حتدد 

�ملو�زنة  فو�ئ�س  �رتفاع   — �إح�شائي  مفهوم  با�شتخد�م 

الإجر�ء�ت  ي�شوبه �شعف كبري كمقيا�س   — دوريا  �ملعدلة 

�لف�شل.  هذ�  يف  �ملو�شح  �لنحو  على  �لفعلية،  �ل�شيا�شات 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  عن  �القت�شادية  �لدر��شات  �أن  ُيالحظ     
3

هي جزء من در��شات جتريبية �أعم عن �الآثار �ملرتتبة على �شيا�شة �ملالية 

 Blanchard and در��شات  �حل�رض  ال  �ملثال  �شبيل  على  ومنها  �لعامة، 

 ، Hall )2009(و ، Barro and Redlick )2009(و ،Perotti )2002(
  Romerو  ، Ramey )2009(و  ،  Ramey and Shapiro )1998( و 

 .and Romer )2010(

 ،Alesina and Perotti )1995( منهج  �لدر��شات  من  كثري  �تبع     
�

  Tsibouris andو  Broadbent and Daly )2010( در��شات  ومنها 

 .Von Hagen and Strauch )2001( و ، others )2006(

ويخُل�س �لف�شل �إىل �أن �ختيار حاالت �ل�شبط على هذ� �لنحو 

يدفع �لتحليل �إىل �لتحيز نحو �لتقليل من �الآثار �النكما�شية 

وت�شخيم �الآثار �لتو�شعية. 

�لقائمة،  �لدر��شات  بهذه  �ملقرتنة  �مل�شكالت  ولتفادي 

فاإننا ن�شتخدم طريقة بديلة يف حتديد فرت�ت �شبط �أو�شاع 

�ملالية �لعامة. و يركز منهجنا ب�شفة خا�شة على �إجر�ء�ت 

�ل�شيا�شة �لتي تهدف �إىل تخفي�س عجز �ملو�زنة. وي�شاعدنا 

�لتي  لالآثار  �أدق  تقدير�ت  �إىل  �لتو�شل  على  �ملنهج  هذ� 

�ل�رضيبية  للزياد�ت  نتيجة  �القت�شادي  �لن�شاط  على  تقع 

ومن  الحقا.   �ملو�شح  �لنحو  على  �الإنفاق،  وتخفي�شات 

�لناحية �ملنهجية، فاإن �أ�شلوب عملنا قريب مما تتبعه در��شة  

)Romer and Romer )1989, 2010 و�لتي تفح�س �الآثار 
�ل�شيا�شة  �شعر  لتغري  نتيجة  �الأمريكي  �لناجت  على  تقع  �لتي 

�لنقدية و�ملعدالت �ل�رضيبية يف �لواليات �ملتحدة. 

ويخُل�س �لف�شل �إىل �ال�شتنتاجات �لرئي�شية �لتالية: 

عادة ما يت�شبب �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف توليد   •
�أثر �نكما�شي على �لناجت. ف�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 

�لذي يعادل 1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي يخف�س عادة 

�إجمايل �لناجت �ملحلي بنحو 0،5% خالل عامني ويرفع 

معدل �لبطالة بنحو 0،3 نقطة مئوية. وينخف�س �لطلب 

�ملحلي — �ال�شتهالك و�ال�شتثمار—  بنحو %1. 

وتوؤدي تخفي�شات �أ�شعار �لفائدة عادة �إىل دعم �لناجت   •
وتو�زن  �لعامة.  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  حاالت  �أثناء 

بخف�س  �النكما�شية  �ل�شغوط  بع�س  �ملركزية  �لبنوك 

�شعر �لفائدة �الأ�شا�شي، وعادة ما ترت�جع �أ�شعار �لفائدة 

على  �لو�قع  �لتاأثري  من  فتلطف  �أي�شا،  �أجال  �الأطول 

و�ال�شتثمار. ويف غ�شون عامني من �شبط  �ال�شتهالك 

�لناجت  �إجمايل  من   %1 مبقد�ر  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

�لفائدة عادة مبا يعادل نحو  �أ�شعار  �ملحلي، تنخف�س 

20 نقطة �أ�شا�س. وتفيد مناذج �ملحاكاة �أي�شا بارتفاع 

�أو�شاع �ملالية �لعامة  تكلفة �الآثار �لناجتة عن �شبط 

�أ�شعار �لفائدة قريبة  �إذ� كانت  من حيث فقد�ن �لناجت، 

5
من �ل�شفر.

وعادة ما يكون لهبوط �لقيمة �حلقيقية للعملة �ملحلية   •
دور ملطف مهم من خالل حتفيز �ل�شادر�ت �ل�شافية، 

�ل�رضف  �شعر  �نخفا�س  �إىل  �لعادة  يف  يرجع  �أنه  كما 

يت�شبب  ما  وعادة  �لعملة.  قيمة  تخفي�س  �أو  �ال�شمي 

�إجمايل  من   %1 مبقد�ر  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط 

 ،%1.1 بنحو  �لعملة  قيمة  هبوط  يف  �ملحلي  �لناجت 

�إجمايل  يف  �ل�شافية  �ل�شادر�ت  م�شاهمة  و�رتفاع 

   على �شبيل �لتب�شيط، تتجاهل مناذج �ملحاكاة �حتمال ��شتجابة �لبنك 
5

�ملركزي ل�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة با�شتخد�م �أدو�ت نقدية غري تقليدية، 

تاأثري �حلد  �لكمي و�الئتماين. وقد تغايل مناذج �ملحاكاة يف  �لتي�شري  مثل 

�الأدنى �ل�شفري الأ�شعار �لفائدة �إذ� ��شُتْخِدمت هذه �الأدو�ت لدعم �لناجت.  
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لتعذر  �لناجت �ملحلي بحو�يل 0.5 نقطة مئوية. ونظر� 

�آن  يف  �لبلد�ن  جميع  يف  �ل�شافية  �ل�شادر�ت  زيادة 

و�حد، يفيد هذ� �ال�شتنتاج باأن �نكما�س �ملالية �لعامة 

يكون على �الأرجح �أ�شد وطاأة حينما يعمد عدد كبري من 

�لبلد�ن �إىل �لت�شحيح يف �آن و�حد. 

وغالبا ما تكون �الآثار �النكما�شية �لناجتة عن �نكما�س   •
�أقل من  �ملالية �لعامة �لقائم على تخفي�شات �الإنفاق 

�ل�شبب  وُيعزى  �ل�رض�ئب.  على  �لقائم  �لت�شحيح  �آثار 

من  �ملركزية  �لبنوك  �عتادته  ما  �إىل  جزئيا  ذلك  ور�ء 

�إعطاء دفعة تن�شيطية �إثر �النكما�س �لقائم على �الإنفاق 

على  �ملبني  �النكما�س  تتيحها عقب  �لتي  �لدفعة  �أكرب 

�ل�رض�ئب. ويكون �لتن�شيط �لنقدي �شعيفا ب�شفة خا�شة 

�رضيبة  )مثل  �ملبا�رضة  غري  �ل�رضيبية  �لزياد�ت  عقب 

�لقيمة �مل�شافة( �لتي ترفع �الأ�شعار. 

وغالبا ما ترت�جع درجة �النكما�س �لناجتة عن �لتق�شف   •
�ملخاطر  يف  �رتفاعا  تو�جه  �لتي  �لبلد�ن  يف  �ملايل 

�أن  غري  �ل�شيادي،  �لدين  �شد�د  عن  للتوقف  �ملت�شورة 

�الآثار �لتو�شعية تت�شم باأنها غري عادية حتى بني هذه 

�لبلد�ن �لتي تو�جه خماطر عالية. 

يحقق  �أن  �ملرجح  من  باأنه  �ملحاكاة  مناذج  وتفيد   •
وب�شفة  �لطويل.  �ملدى  على  منفعة  �لدين  تخفي�س 

خا�شة، تفيد عمليات �ملحاكاة �لتي نتناولها با�شتخد�م 

باأن  �ملتكامل”  �لعاملي  و�ملايل  �لنقدي  “�لنموذج 
تر�جع م�شتويات �لدين �حلكومي يخف�س �أ�شعار �لفائدة 

يوؤدي  كذلك  �خلا�س.  �ال�شتثمار  يحفز  مما  �حلقيقية 

مايل  حيز  �إن�شاء  �إىل  �لفائدة  مدفوعات  عبء  تر�جع 

هذين  من  كل  ويوؤدي  �لت�شويهية.  �ل�رض�ئب  لتخفي�س 

وبوجه  �لطويل.  �ملدى  على  �لناجت  زيادة  �إىل  �الأثرين 

مقد�ره  �نخفا�س  كل  باأن  �ملحاكاة  مناذج  تفيد  عام، 

�لناجت  �إجمايل  �إىل  �لدين  ن�شبة  يف  مئوية  نقاط   10

�ملحلي تقابله زيادة يف �لناجت تبلغ �،1% تقريبا على 

�ملدى �لطويل. 

م �جلزء �لباقي من هذ� �لف�شل على �لنحو �لتايل. 
ًّ
وُيَق�ش

ُيْحِدثه  �لذي  لالأثر  جتريبيا  تقييما  �الأول  �لق�شم  فيعر�س 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف �الأجل �لق�شري با�شتخد�م 

قاعدة بيانات جديدة حلاالت �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 

ويكمل   .2009-1980 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �لتاريخية 

�لق�شم �لثاين �لتحليل �لتاريخي باإجر�ء عمليات �ملحاكاة 

ملعاجلة ق�شايا �أخرى مثل عو�قب �القرت�ب من �حلد �الأدنى 

�ل�شفري الأ�شعار �لفائدة �ال�شمية، وتاأثري �ل�شبط �ملتز�من 

�لدين  م�شتويات  تخفي�س  وعو�قب  �لبلد�ن،  من  كثري  يف 

على �ملدى �لطويل. وي�شتخل�س �لق�شم �خلتامي درو�شا من 

�لتحليل ميكن �أن تفيد �لبلد�ن �لتي تنظر يف �شبط �أو�شاع 

�ملالية �لعامة يف ظل �لبيئة �لر�هنة. 

نظرة تاريخية: ما هو االأثر الذي ُيْحِدثه 

�صبط اأو�صاع املالية العامة على املدى 

الق�صري؟ 

يف  �ملايل  �لتق�شف  تاريخ  �لق�شم  هذ�  يف  نفح�س 

�الأخرية  عاما  �لثالثني  مدى  على  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت 

وُنَقيِّم �آثاره ق�شرية �ملدى على �لن�شاط �القت�شادي. ويبد�أ 

�أو�شاع  هذ� �لق�شم بتو�شيح كيفية حتديدنا لفرت�ت �شبط 

منهجنا  بني  �لتعار�س  �أوجه  ويو�شح  �لعامة،  �ملالية 

ثم  �ل�شابقة،  �لدر��شات  يف  �مل�شتخدم  �لقيا�شي  و�ملنهج 

يبني �الآثار �لتقديرية ل�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة، ويعقد 

�لتي ت�شتند  �إليها وتلك  �لتي تو�شلنا  �لنتائج  مقارنة بني 

�إىل �ملنهج �لقيا�شي. 

حتديد حاالت �صبط اأو�صاع املالية العامة

�لر�شيد �الأويل  �لتقلبات يف  يركز �ملنهج �ملعتاد على 

�ملايل  �لتق�شف  حاالت  حتديد  يف  دوريا  �ملعدل  للمو�زنة 

�لتاريخية. وُيح�شب هذ� �لر�شيد على �أ�شا�س �لر�شيد �الأويل 

— �الإير�د�ت بخالف �لفو�ئد ناق�س �الإنفاق على  �لفعلي 

على  يقع  �لذي  �لتقديري  �الأثر  وطرح   — �لفو�ئد  غري 

ح�شابات �ملالية �لعامة نتيجة لتقلبات �لدورة �القت�شادية. 

 Alesina and Perotti �شبيل �ملثال، تعمد در��شة  وعلى 

�إىل   Alesina and Ardagna )2010( ودر��شة   )1995(
على  �لبطالة  معدل  تغري�ت  ح�شب  �الأويل  �لر�شيد  �شبط 

طريقة  �لدوري  �لتعديل  ويوفر   
�
مقارن. �شنوي  �أ�شا�س 

بديهية للتعامل مع �لتحرك �لتلقائي لالإير�د�ت �ل�رضيبية 

هي  و�لفكرة  �القت�شادية.  �لدورة  مع  �حلكومي  و�الإنفاق 

�أنه متى مت �لتعديل �لدوري للتغري�ت يف متغري�ت �ملالية 

�ل�شيا�شات  �شناع  لقر�ر�ت  �نعكا�شا  متثل  فاإنها  �لعامة 

ثم،  ومن  �الإنفاق.  وم�شتويات  �ل�رضيبية  �ملعدالت  بتغيري 

من �شاأن �الرتفاع �حلاد يف �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

�أن يقدم �أدلة على تخفي�شات �لعجز �لعميقة �ملتعمدة. 

حاالت  حتديد  يف  �مل�شتخدم  �لتقليدي  �ملنهج  �أن  غري 

�لكمال  حد  بلوغ  عن  بعيد  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط 

�آثار  �إىل  �لتو�شل  نحو  ظله  يف  �لنتائج  تتحيز  �أن  وميكن 

در��شة   تقرتحها  طريقة  خا�شة  ب�شفة  �لدر��شات  هذه  ت�شتخدم     
�

)Blanchard )1990 وبناء عليها فاإن “�لقيمة �ملعدلة دوريا للتغري �لذي 
يطر�أ على متغري �ملالية �لعامة هي �لفرق بني مقيا�س ملتغري �ملالية �لعامة 

  t-1أن معدل �لبطالة كان م�شاويا ملعدله يف� t حمت�شبا باعتبار  يف �لفرتة 

 Alesina and در��شة( ”t-1 و�لقيمة �لفعلية ملتغري �ملالية �لعامة يف �ل�شنة

�إح�شائيا  �لدر��شات حد�  (. كذلك ي�شتخدم معظم   Ardagna, 2010, p. 7
لتحديد �لزياد�ت �لكبرية يف �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا. على �شبيل �ملثال، 

�أو�شاع  ت�شحيح  فرتة   Alesina and Ardagna )2010( در��شة  حتدد 

�ملالية �لعامة باعتبارها �ل�شنة �لتي ت�شهد حت�شنا يف ن�شبة �لر�شيد �الأويل 

�ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي يبلغ على �الأقل 1،5 نقطة مئوية. 
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 وهناك م�شكلتان �أ�شا�شيتان لهما �شلة باأخطاء 
7
تو�شعية.

�لقيا�س وحتفيز �ل�شيا�شات: 

�مل�شكلة �الأوىل هي ما تتحمله طر�ئق �لتعديل �لدوري من   •
�أخطاء �لقيا�س �لتي ُيرجح �أن تكون ذ�ت عالقة �رتباط 

بالتطور�ت �القت�شادية. وعلى �شبيل �ملثال، فاإن طر�ئق 

�لتعديل �لدوري �ملعتادة ال تلغي �لتقلبات يف �الإير�د�ت 

�أ�شعار  بتحركات  �ملقرتنة   — �حلكومية  �ل�رضيبية 

�الأ�شول �أو �أ�شعار �ل�شلع �الأولية — من بيانات �ملالية 

�لعامة، �الأمر �لذي تنتج عنه تغري�ت يف �لر�شيد �الأويل 

�ملعدل دوريا ال ترتبط بال�رضورة بتغري�ت �ل�شيا�شات 

بفرت�ت  �ملقرتنة  �حلاالت  فاإدر�ج  ثم،  ومن   
8
�لفعلية.

�نتعا�س �أ�شعار �الأ�شول — �لتي تتز�من يف �لغالب مع 

�لتو�شعات �القت�شادية — و��شتبعاد �حلاالت �ملقرتنة 

حتيز�  ي�شبب  �لعينة  من  �الأ�شول  �أ�شعار  ك�شاد  بفرت�ت 

عام  �آيرلند�  حالة  ففي  �ملثال،  �شبيل  وعلى   
9
تو�شعيا.

�إىل حفز  و�مل�شاكن  �الأ�شهم  �أ�شعار  �نهيار  �أدى   ،2009

�النخفا�س �حلاد يف �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا برغم 

تنفيذ �إجر�ء�ت �لزياد�ت �ل�رضيبية وتخفي�شات �الإنفاق 

10
�لتي بلغت 5،�% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

وتكمن �مل�شكلة �لثانية يف �ملنهج �لقيا�شي وهي �إغفاله   •
ي�شقط  فاإنه  وبالتايل،  �ملالية.  �الإجر�ء�ت  ور�ء  للد�فع 

�ل�شنو�ت �لتي كان �تخاذ �إجر�ء�ت �شبط �أو�شاع �ملالية 

�لعامة فيها متبوعا ب�شدمة معاك�شة وبدفعة تن�شيطية 

��شتن�شابية مو�ِزنة. فعلى �شبيل �ملثال، ت�شور �أن هناك 

َبَلد�ن �عتمد� �شيا�شات متطابقة ل�شبط �أو�شاع �ملالية 

معاك�شة  �شدمة  ذلك  بعد  �أحدهما  يو�جه  لكن  �لعامة، 

��شتن�شابي،  �أ�شا�س  ويقدم بالتايل دفعة تن�شيطية على 

بينما يو�جه �لبلد �الآخر �شدمة مو�تية. يف هذه �حلالة 

يعك�س  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �لتغري  فاإن 

�رتفاعا �أقل يف �لبلد �الأول مقارنة بالبلد �الآخر، برغم 

�لعامة.  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  متطابقة  تد�بري  وجود 

   يعر�س �مللحق 3-3 عدد� من �الأمثلة �ملحددة �لتي تو�شح �مل�شكالت 
7

�مل�شاحبة للمنهج �لتقليدي. 

 ،Morris and Schuknecht )2007( در��شة  �ل�رضح يف  يرد     كما 
8

�لر�شيد  ور�ء تغري�ت  �لرئي�شية  �لعو�مل  �أحد  �الأ�شول هي  �أ�شعار  “حتركات 
– يف حالة عدم  تف�شي  �أن  و�لتي ميكن  لها،  تف�شري  �لتي ال  دوريا  �ملعدل 

تطور�ت  ب�شاأن  خاطئة  ��شتنتاجات  ��شتخال�س  �إىل  لها-  وفقا  �لتعديل 

.)p. 4( ”ملالية �لعامة �الأ�شا�شية�

يف  �ل�رضح  يرد  وكما  �حلاد.  �لركود  فرت�ت  يف  م�شابهة  م�شكلة  تقع     
9

�أن  )Wolswijk )2007 ، تفرت�س طر�ئق �لتعديل �لدوري �لقيا�شية  در��شة 

�القت�شادية  للدورة  )�ملرونة(  �لتلقائية  �لعامة  �ملالية  متغري�ت  ��شتجابة 

�لتلقائي  �لتاأثري  �أن  على  �أدلة  هناك  �أن  غري  �لوقت.  مرور  مع  ثابتة  تظل 

�لذي يقع على متغري�ت �ملالية �لعامة يف فرت�ت �لركود �حلاد يكون �أقوى 

فرتة  مع  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تز�من  �إذ�  ثم،  ومن  �ملتو�شط.  من 

ركود حاد تقل �حتماالت ر�شده با�شتخد�م �ملنهج �لقيا�شي �لذي يبحث عن 

�رتفاع يف �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا.

 ،2009 OECD Economic Surveys: Ireland; EC )2008( ر�جع   
10

)�لتقرير  �آيرلند�  حالة  عن   2009 يف  �لدويل  �لنقد  �شندوق  خرب�ء  وتقرير 

�لُقْطري رقم 09/195(.

حاالت  �لقيا�شي  �ملنهج  تفوت  ما  فغالبا  ثم،  ومن 

الأن  معاك�شة  ب�شدمات  متبوعة  تكون  �لتي  �ل�شبط 

�لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا قد ي�شجل �رتفاعا طفيفا 

�أو�شاع  �شبط  تد�بري  برغم  �الإطالق  على  يرتفع  ال  �أو 

 1982 عام  يف  �أملانيا  حالة  ومتثل  �لعامة.  �ملالية 

�الفرت��شي:  �لنموذج  لهذ�  �لو�قعي  �لعامل  يف  مقابال 

�رتفعت ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل 

برغم  مئوية،  نقطة  يتجاوز �،0  ال  �ملحلي مبا  �لناجت 

تنفيذ �ل�شلطات لتد�بري �لتق�شف �ملايل �لتي بلغت �.%1 

هذه  تاأثري  �أما   
11

�ملحلي. �لناجت  �إجمايل  من  تقريبا 

�الأوىل �ملعدل دوريا فقد و�زنته  �لر�شيد  �لتد�بري على 

�لدورية  لالجتاهات  �ملعاك�شة  �لتن�شيط  تد�بري  جزئيا 

 
12

�لتي ُقدِّمت ملو�جهة �لركود يف ذلك �لعام.

عليها  ينطوي  �لتي  �مل�شكالت  فاإن  ذلك،  على  وف�شال 

�ملنهج �لقيا�شي لي�شت فقط �فرت��شية وال تقت�رض على عدد 

�مللحق 3-3،  نبني يف  �ملحددة. وكما  �حلاالت  قليل من 

�إجمايل  �إىل  �الأويل �ملعدل دوريا  �لر�شيد  ن�شبة  فاإن تغري 

�لتعرف على  �إىل  �لناجت �ملحلي ال يقود على نحو موثوق 

وجود عن�رض �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. ويختار �ملنهج 

�لقيا�شي يف �لغالب �لفرت�ت �لتي ت�شاحبها نتائج مو�تية 

بالفعل. كذلك  تق�شفية  تد�بري  �أثناءها  تُتخذ  �لتي مل  ولكن 

�لتق�شف  حاالت  ر�شد  �لغالب  يف  �لقيا�شي  �ملنهج  يفوت 

�ملايل �لتي ت�شاحبها نتائج غري مو�تية.

 ومن ثم، فبدال من �لرتكيز على �لر�شيد �الأويل �ملعدل 

دوريا، ننظر نحن يف �الإجر�ء�ت �ل�شيا�شية. ونحدد ب�شفة 

�إجر�ء�ت  فيها  �حلكومة  نفذت  �لتي  �حلاالت  خا�شة 

م�شتوى  )على  �الإنفاق  تخفي�شات  �أو  �ل�رضيبية  �لزياد�ت 

�ملو�رد  وو�شع  �ملو�زنة  عجز  لتخفي�س  �لعامة(  �حلكومة 

حتدد  فبينما  ثم،  ومن  ��شتمر�ر�.  �أكرث  م�شار  على  �لعامة 

�ال�شرت�تيجية �ملعتادة فرت�ت �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 

بناء على نتائج �ملو�زنة �لناجحة )�ملعدلة دوريا(، يحدد 

�ملالية  �شيا�شة  �إجر�ء�ت  على  �لقائمة  �حلاالت  منهجنا 

�لعامة �لتي كانت بد�فع من تخفي�س �لعجز ب�رضف �لنظر 

عن �لنتائج. 

   م�شدر بيانات ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت 
11

)Alesina and Ardagna )2010. ومفهوم �حلكومة  �ملحلي هو در��شة 

�حلكومة  هو  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  �إىل  �الإ�شارة  يف  �مل�شتخدم 

�لعامة.  

ت�شديد  �الأرجح حاالت  على  �لقيا�شي  �ملنهج  يحدد  ذ�تها،  لالأ�شباب     
12

�شيا�شة �ملالية �لعامة غري �ملرتبطة مبخاوف تخفي�س �لعجز. فعلى �شبيل 

ُي�شاب  ولكن  لل�شبط،  تد�بري  �أي  يعتمد�  مل  بلدين  هناك  �أن  ت�شور  �ملثال، 

�أحدهما بعد ذلك ب�شدمة مو�تية فيعتمد تد�بري ت�شديد معاك�شة لالجتاهات 

�أي  �الآخر  �لبلد  يتخذ  ال  بينما  �القت�شادي،  �لن�شاط  تهدئة  بهدف  �لدورية 

ت�شديد  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  تغري  يبني  �حلالة،  هذ�  ففي  تد�بري. 

�الأو�شاع يف �لبلد �الأول، بينما ال ي�شهد �لبلد �الآخر �أي تغري برغم عدم �تخاذ 

يدرج  ما  غالبا  ثم،  ومن  �لبلدين.  �لعامة يف  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  تد�بري 

�ملنهج �لقيا�شي �حلاالت �ملقرتنة بفرت�ت �النتعا�س �القت�شادي برغم عدم 

�تخاذ تد�بري تهدف �إىل �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة.
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يعالج  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �ملبني  منهجنا  �أن  ورغم 

حاالت  حتديد  يف  �لتقليدي  للمنهج  �مل�شاحبة  �مل�شكالت 

�لقيا�شي  �ملنهج  من  فكل  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع  �شبط 

ترتبط  �أوال،  �أخريني.  نقطتني  �نتقاد يف  ومنهجنا مو�شع 

عملية �ل�شبط بنتائج �قت�شادية جديدة يف �ملنهج �لقيا�شي 

ومنهجنا �إذ� كانت �لبلد�ن توؤجل يف بع�س �الأحيان �شبط 

�أو�شاع �ملالية �لعامة حتى يتعافى �القت�شاد. وثانيا، �إذ� 

ووقع  �لعجز  لتخفي�س  م�شار  بانتهاج  �ملعني  �لبلد  �لتزم 

تد�بري  من  مزيد�  �تخذ  فرمبا  ركود،  حالة  يف  �القت�شاد 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة، ومن ثم يقرتن �شبط �أو�شاع 

�ملنهج  يف  مو�تية  غري  �قت�شادية  بنتائج  �لعامة  �ملالية 

�لقيا�شي ومنهجنا. ومن ثم قد يظل هناك حتيز حتى يف 

منهجنا رغم عدم و�شوح �جتاهه ب�شورة عامة. 

�إ�شافة �إىل ذلك، فعلى عك�س بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  فرت�ت  على  نركز  ال  نحن 

�لرئي�شية  �مل�شكالت  ومن  متعددة(.  )ل�شنو�ت  »�مل�شتمر« 

�لكامنة يف هذ� �ملنهج هي �أن �حلكومات قد تختار �لتوقف 

�لناجت  لتطور�ت  للتق�شف �ملايل نتيجة  تنفيذ برنامج  عن 

ت�شحيح  خطة  بد�أت  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �ملو�تية.  غري 

يف  �شنو�ت  �شت  مدتها  �لبالغة  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

�ليابان عام 1997 و�أوِقفت يف دي�شمرب 1998 �إثر هبوط 

�قت�شادي حاد. ومقابل ذلك، فاإن تطور�ت �لناجت �ملو�تية 

من �ملرجح �أن ت�شاعد �حلكومات على �ال�شتمر�ر و��شتكمال 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. وعلى ذلك، فاإن �لرتكيز على 

�لتو�شل  نحو  �لتحيز  �إىل  �شيوؤدي  �مل�شتمر  �ل�شبط  حاالت 

�إىل �آثار تو�شعية. 

بع�س  يف  �لقيا�شي  �ملنهج  يختار  �لقول،  وخال�شة 

يف  �لفعلية  بالتغري�ت  عالقة  لها  لي�س  �شنو�ت  �الأحيان 

تتحيز  و�إمنا  فح�شب،  هذ�  لي�س  �لعامة،  �ملالية  �شيا�شة 

نتائج هذ� �ملنهج �أي�شا للتقليل من دور �الآثار �النكما�شية 

و�ملغاالة يف �الآثار �لتو�شعية �لناجتة عن ت�شحيح �أو�شاع 

�ملالية �لعامة. ومقابل ذلك، فاإن �أحد �مل�شاهمات �لرئي�شية 

�لتحيز �ملذكورة، �الأمر  �لف�شل هو �حلد من م�شكالت  لهذ� 

للتاأثري  �أف�شل  تقدير�ت  �إىل  بالتو�شل  لنا  ي�شمح  �لذي 

�ل�شببي �لذي يقع على �لناجت نتيجة �شبط �أو�شاع �ملالية 

�لعامة. 

تطبيق املنهج املبني على اتخاذ اإجراءات

كان  �لتي  �ل�شيا�شات  �إجر�ء�ت  منهجنا حتديد  يقت�شي 

تخفي�س �لعجز هو �لد�فع ور�ءها. ومن ثم، فنحن نفح�س 

به  قامت  ما  تبني  �لتي  و�ل�شجالت  �لتاريخية  �الأحد�ث 

�القت�شادية  �مل�شوح  خا�شة  ب�شفة  ونحلل  فعال.  �لبلد�ن 

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  »منظمة  جتريها  �لتي 

»وتقارير   ،)OECD Economic Surverys( االقت�صادي« 

خرباء �صندوق النقد الدويل، والتقارير عن »اآخر التطورات 

االقت�صادية«، ووثائق �ملو�زنات �لُقْطرية، وم�شادر ُقْطرية 

تقدير�ت  و�شع  يف  �مل�شادر  هذه  على  وُيعتمد   
13

�أخرى.

�لتاأثري على عجز �ملو�زنة. ويف هذ� �ل�شدد، هناك �رتباط 

وثيق بني منهجيتنا و«�ملنهج �ل�رضدي« �ملقرتح يف در��شة 

 ومييز 
1�

 .Romer and Romer )1989, 2004, 2010(
د �لتد�بري  �لتحليل �أي�شا بني �لتد�بري �لد�ئمة و�ملوؤقتة. وُتَقيَّ

تنفيذها  عند  موجبة  مدخر�ت  تولد  باعتبارها  �ملوؤقتة 

ومدخر�ت �شالبة عند �نتهائها. 

وتت�شمن �لعينة �لتد�بري �لتي �ُتِخذت على �شعيد �ملالية 

�لعامة لتخفي�س �لعجز يف 15 �قت�شاد� متقدما يف �لفرتة 

�لرئي�شي يف تركيز  �ل�شبب   ويكمن 
15

من 2009-1980. 

�حتياجات  �أن  هو  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت  على  �لتحليل 

خا�شة،  ب�شورة  كبرية  �لعامة  �ملالية  �شيا�شات  ت�شحيح 

�ملتقدمة،  �القت�شاد�ت  �حلاالت، يف جمموعة  متو�شط  يف 

على �لنحو �لو�ردة مناق�شته يف عدد مايو 2010 من ن�رضة 

 .)IMF, 2010( »الرا�صد املايل«

�لعينة  تغطيها  �لتي  بلد�  ع�رض  �خلم�شة  يخ�س  وفيما 

وفرن�شا  وفنلند�  و�لد�منرك  وكند�  وبلجيكا  �أ�شرت�ليا   —
و�إ�شبانيا  و�لربتغال  و�ليابان  و�إيطاليا  و�آيرلند�  و�أملانيا 

فقد   — �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  و�ململكة  و�ل�شويد 

حددنا 173 عاما �ُتِخذت فيها تد�بري على �شعيد �ملو�زنة 

بهدف �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. ومن ثم، فعلى م�شتوى 

�لبلد�ن �لتي تغطيها �لعينة، �شهد يف �ملتو�شط حو�يل %�0 

�إىل  تهدف  �لتي  �ملو�زنة  تد�بري  ��شتحد�ث  �ل�شنو�ت  من 

تخفي�س �لعجز )�ل�شكل �لبياين 3-1(. وبلغ متو�شط حجم 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 1% تقريبا من �إجمايل �لناجت 

)ر�جع  و��شعا  كان  �ل�شبط  نطاق  لكن  �ل�شنة،  يف  �ملحلي 

ور�ء  �لد�فع  تو�شيح  يف  �مل�شتخدمة  �الأخرى  �لُقْطرية    �مل�شادر 
13

  Kuttner and تخاذ تد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة ت�شمل در��شات�

 Takahashi and Tokuoka و Nakagawa )2009( و Posen )2002(،
)2010( يف حالة �ليابان؛ ودر��شة   )Lawson )1992يف حالة �ململكة 
�ملذكورة   و�مل�شادر   Romer and Romer )2009(  ودر��شة �ملتحدة؛ 

�أن تقدير�ت �الآثار �ملتوقعة  �إىل  فيها يف حالة �لواليات �ملتحدة. ونْخُل�ُس 

على  تنفيذها  وقت  يف  تت�شابه  �لتد�بري  �تخاذ  نتيجة  �ملالية  عجز  على 

م�شتوى �مل�شادر �ملختلفة.

   تركز در��شة )Romer and Romer )2010 على �لواليات �ملتحدة، 
1�

ومن ثم ت�شتخدم �ل�شجل �ل�رضدي مثل تقارير �لكونغر�س لتحديد �أحجام كل 

و�لدو�فع ور�ءها.  �لثانية  �لعاملية  �ل�رضيبية بعد �حلرب  �ل�شيا�شة  �إجر�ء�ت 

�الإير�د�ت  يف  �مل�شاهدة  �لتغري�ت  من  فقط  �شغري�  جزء�  �أن  �إىل  وتخُل�س 

�حلكومية يرجع �إىل تغري�ت فعلية يف �ل�شيا�شة �ل�رضيبية وت�شتخدم  تغري�ت 

�إىل  �لتو�شل  �ل�رضدي يف  �أ�شا�س منهجها  �ل�رضيبية �ملحددة على  �ل�شيا�شة 

تقدير�ت للتاأثري �ل�شببي �لو�قع على �القت�شاد نتيجة للتغري�ت �ل�رضيبية. 

�أو�شاع  �لكاملة لفرت�ت ت�شحيح  �لقائمة     ي�شتمل �مللحق 3-1 على 
15

نطبق  كيف  وتبني  �لطلب  عند  متاحة  �مل�شاحبة  و�لوثيقة  �لعامة.  �ملالية 

حالة  كل  عن  ومقتطفات  �قتبا�شات  �خل�شو�س  وجه  على  وتقدم  �ملنهج. 

لبيان كيف نحدد وجود تد�بري ل�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة.
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�ملالية  �نكما�س  حاالت  ومتثل    .)1-3 �لبياين  �ل�شكل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي يف  �لعامة �لتي تتجاوز 1،5% من 

ففي  ثم،  ومن  �ل�شبط.  حاالت  جميع  ُخم�س  حو�يل  �ل�شنة 

�لت�شحيح  تد�بري  تنفذ  �لبلد�ن  كانت  �حلاالت،  متو�شط 

�لكبرية مرة كل �1 عاما. وكما نبني فيما بعد، فاإن �الآثار 

�لتقديرية الإجر�ء�ت �لت�شحيح �لكبرية على �لناجت مماثلة 

الآثار لعمليات �لت�شحيح �الأ�شغر.   

االآثار التقديرية ل�صبط اأو�صاع املالية العامة

بعد حتديد فرت�ت �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة، ي�شتخدم 

على  يقع  �لذي  �لتاأثري  لتقييم  �إح�شائية  �أ�شاليب  �لق�شم  هذ� 

�لن�شاط �القت�شادي نتيجة تد�بري �ملالية �لعامة. و�ملنهجية 

ورد  ما  وتتبع  قيا�شية  منهجية  �مل�شتخدمة  �الإح�شائية 

 Romer و    ،Cerra and Saxena )2008( در��شات  يف 

 )and Romer )2010، و�آخرين غريهم. ونقوم على وجه 
ل�شبط  �لنب�شية  �لناجت  ��شتجابة  متو�شط  بتقدير  �خل�شو�س 

�أو�شاع �ملالية �لعامة �لقائم على �تخاذ �إجر�ء�ت با�شتخد�م 

حتليل بيانات �ل�شال�شل �لزمنية �ملقطعية. وت�شتخدم �ملعادلة 

�لنمو  �لذ�تي يف تقدير معدالت  �لتقديرية منوذجا لالنحد�ر 

على �أ�شا�س �لبيانات �ل�شنوية يف �لفرتة من 2009-1980 

�لعينة.  تغطيها  �لتي  بلد�   15 عددها  �لبالغ  �لبلد�ن  يف 

�لتاأثري  تقدير  �إىل  للتو�شل  ذلك  بعد  �لنمو  معدالت  وترت�كم 

�لذي يقع على م�شتوى �لناجت نتيجة ل�شبط �أو�شاع �ملالية 

 
1�

�لعامة.

�ملالية  �أو�شاع  �شبط  باأن  �لرئي�شية  �لنتيجة  وتفيد 

�نكما�شيا، ففي غ�شون عامني من  �لعامة عادة ما يكون 

�لناجت  �إجمايل  من   %1 يعادل  مبا  �لعامة  �ملالية  �شبط 

�ملحلي عادة ما ينخف�س �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي 

بنحو 0.5% )�ل�شكل �لبياين 3-2(. وتتاأثر �لبطالة فرتتفع 

�ملعادلة  من  �الأي�رض  �جلانب  يف  �لتابع  �ملتغري  خا�شة،  وب�شفة     
1�

و�ملتغري�ت  �حلقيقي.  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  معدل  هو  �لتقديرية 

لتد�بري �شبط  و�ملتاأخرة  �جلارية  �لقيم  �الأمين هي  �جلانب  على  �لتف�شريية 

�أعاله. ويتيح  �لو�ردة مناق�شته  �لنحو  �لعامة �ملحددة على  �ملالية  �أو�شاع 

�إدر�ج فرت�ت �لتاأخر بتاأخري تاأثري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة على �لنمو. 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  تاأخر منو  �أثر فرت�ت  �ملنهج  يحيد  ذلك،  �إىل  �إ�شافة 

�حلقيقي للتمييز بني تاأثري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة وتاأثري ديناميكية 

�لناجت �لعادية. وبالتايل فاملعادلة �لتقديرية هي: 

	 2	 2	
  git	=	a	+	∑	bj gi,t–j	+	∑	bsABFCi,t–s	+	mi	+	lt	+	nit,	 j=1	 s=0

حيث ي�شري �لرمز �الأ�شفل i �إىل �لبلد  ith، وي�شري �لرمز �الأ�شفل t �إىل �ل�شنة 

هو   ABFC و  �حلقيقي؛  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف   % �لتغري  هو    gو  ،tth 

�تخاذ  على  �لقائمة  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  لتد�بري  �لتقديري  �حلجم 

جمموعة  �ملنهج  ويت�شمن  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من  كن�شبة  �إجر�ء�ت 

كاملة من �ملتغري�ت �ل�شورية �لُقْطرية)mi(ملر�عاة �لفروق يف معدالت �لنمو 

�لعادية بني �لبلد�ن. وتت�شمن �ملعادلة �لتقديرية �أي�شا جمموعة كاملة من 

�لتحوالت  �لعاملية مثل  �ل�شدمات  )lt( ملر�عاة  �ل�شورية للوقت  �ملتغري�ت 

يف �أ�شعار �لنفط �أو �لدورة �القت�شادية �لعاملية.  
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داللة  وللنتائج   
17

عامني. بعد  مئوية  نقطة   0.3 بنحو 

�إح�شائية على �مل�شتويات �لتقليدية. وبوجه عام، ال حتظى 

فكرة حتفيز �لتق�شف �ملايل للن�شاط �القت�شادي على �ملدى 

 
18

�لق�شري �إال بدعم طفيف يف �لبيانات.

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تاأثري  متو�شط  �أن  غري 

�ملو�شح يف �ل�شكل �لبياين 3-2 يخفي طائفة من �لتجارب 

خا�شة  ب�شفة  �الآن  ونتحول  �لعو�مل.  من  بعدد  �ملرتبطة 

دور  �لنتائج:  ت�شكل  �لتي  �لرئي�شية  عو�مل  �لثالثة  نحو 

�ملالية  تد�بري  ومكونات  �ل�رضف،  و�أ�شعار  �لفائدة  �أ�شعار 

رة يف �لبلد �لقائم  وَّ �لعامة، ودور �ملخاطر �ل�شيادية �مُلَت�شَ

بال�شبط. 

الدور امللطف الأ�صعار الفائدة واأ�صعار ال�رصف

�لفائدة  �أ�شعار  تخفي�شات  دور  يف  �لق�شم  هذ�  ينظر 

�شبط  عن  �لناجت  �الأثر  تخفيف  يف  �لعملة  قيمة  وتر�جع 

�أو�شاع �ملالية �لعامة. و�إ�شافة �إىل ذلك، فمن �أجل تو�شيح 

للنتائج،  �ل�رضف  و�أ�شعار  �لفائدة  �أ�شعار  ت�شكيل  كيفية 

نقوم بفح�س �شلوك مكونات �إجمايل �لناجت �ملحلي ومنها 

�الإح�شائي  �ملنهج  نف�س  ون�شتخدم  و�لو�رد�ت.  �ل�شادر�ت 

�لو�رد و�شفه �آنفا ال�شتك�شاف هذه �لقنو�ت، ولكننا نطبقه 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تاأثري  در��شة  يف  �ملرة  هذه 

  
19

على �أ�شعار �ل�رضف و�أ�شعار �لفائدة بدال من �لناجت.

�إجمايل �لناجت �ملحلي يف �ملعادلة     ن�شتعي�س عن جميع حدود منو 
17

�لتقديرية بالتغري يف معدل �لبطالة، ال�شتك�شاف �لتاأثري �لذي يقع على معدل 

�شبط  تاأثري  �إىل  للتو�شل  �لنب�شية  �ال�شتجابات  ذلك  بعد  وجنمع  �لبطالة. 

�أو�شاع �ملالية �لعامة على م�شتوى معدل �لبطالة.

يف  �لو�رد  �لنحو  على  عديدة،  مر�ت  �لنتائج  ثبات  من  �لتحقق  مت     
18

تاأثري  �لنمو  تاأخر  فرت�ت  ال�شتبعاد  كان  خا�شة،  وب�شفة   .2-3 �مللحق 

�لتاأخر  با�شتخد�م  مماثلة  نتائج  �إىل  �لتو�شل  ومت  �لنتائج؛  على  طفيف 

�رتباط  عالقة  وجود  وبرغم  �أربعة(.  )حتى  خمتلفة  لفرت�ت  �ملمتد  �لزمني 

بني �ملتغري�ت �ل�شورية �لُقْطرية و�ملتغري�ت �لتابعة �ملتاأخرة يف �ملعادلة 

�لتقديرية، فدرجة �لتحيز طفيفا نظر� للعدد �لكبري من �مل�شاهد�ت لكل بلد 

عددها  �لبالغ  �لعينة  بلد�ن  من  بلد  لكل  عاما   30( �لبلد�ن  بعدد  مقارنة 

ُمَقدِّر  با�شتخد�م  �لتقدير  �إجر�ء  عند  كبري  حد  �إىل  �لنتائج  وتت�شابه   .)15

�أرالنو-بوند  )Arellano-Bond estimator(�لذي ي�شبط �أثر هذ� �لتحيز 

�ملحتمل. 

   على �شبيل �ملثال، نعيد تقدير �ملعادلة �لو�رد و�شفها �أعاله لفح�س 
19

بينما  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  �حلقيقي  �ل�رضف  �شعر  ��شتجابة 

ن�شتعي�س عن جميع حدود منو �إجمايل �لناجت �ملحلي بالتغري يف لوغاريتم 

�شعر �ل�رضف �حلقيقي. وجنمع بعد ذلك �ال�شتجابات �لنب�شية للتو�شل �إىل 

�ل�رضف  �شعر  )لوغاريتم(  م�شتوى  �لعامة على  �ملالية  �أو�شاع  تاأثري �شبط 

�حلقيقي. 
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اأ�سعار الفائدة

يرت�جع �شعر �لفائدة �الأ�شا�شي ق�شري �الأجل يف �لعادة 

�ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  فعل  كرد  �أ�شا�س  نقطة   20 بنحو 

)�ل�شكل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %1 مبقد�ر  �لعامة 

عادة  يتغري  ال  �لت�شخم  معدل  الأن  ونظر�   .)3-3 �لبياين 

كثري� بعد �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة، فاإن هبوط �أ�شعار 

�لوقت، يرت�جع  �لفائدة �حلقيقية يكون مماثال. ويف نف�س 

�شعر �لفائدة �ال�شمي طويل �الأجل على �ل�شند�ت �حلكومية 

عموما �ت�شاقا مع �الأ�شعار ق�شرية �الأجل. وب�شفة خا�شة، 

�أو�شاع �ملالية �لعامة مبا  ففي غ�شون عامني من �شبط 

يعادل 1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي، يرت�جع �لعائد على 

ع�رض  �لبالغة  �ال�شتحقاق  �آجال  ذ�ت  �حلكومية  �ل�شند�ت 

�أ�شعار  ��شتجابة  وتفيد  �أ�شا�س.  نقطة   15 بنحو  �شنو�ت 

�لفائدة طويلة �الأجل باأن �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة قد 

20
يوؤدي �إىل �نخفا�س عالو�ت �ملخاطر.

اأ�سعار ال�رصف

�حلقيقية  بالقيمة   %1،1 بنحو  �ل�رضف  �شعر  ينخف�س 

من   %1 بن�شبة  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  ��شتجابة 

يثري  ومما   .)3-3 �لبياين  )�ل�شكل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 

�الهتمام هو �أن هذ� �النخفا�س يف �شعر �ل�رضف �حلقيقي 

يرجع بالكامل تقريبا �إىل هبوط �شعر �ل�رضف �ال�شمي �أو 

�لتخفي�شات  على  �الأمثلة  وت�شمل  �لعملة.  قيمة  تخفي�س 

�ملالية  �أو�شاع  �شبط  فرت�ت  �أثناء  �لعملة  لقيمة  �لكبرية 

و�إيطاليا   ،)1987( و�آيرلند�   ،)1992( فنلند�  �لعامة 

)1992(، وغريها. 

قناة انتقال الآثار: دور ال�سادرات ال�سافية

كيف يتاأثر �القت�شاد بهذه �لتغري�ت يف �أ�شعار �لفائدة 

و�أ�شعار �ل�رضف؟ من �ملرجح �أن ي�شهم هبوط �أ�شعار �لفائدة 

يف دعم �ال�شتهالك و�ال�شتثمار. كما من �ملتوقع �أن ي�شهم 

تر�جع �شعر �ل�رضف �حلقيقي يف دعم �لن�شاط �القت�شادي 

باإعطاء دفعة لل�شادر�ت �ل�شافية.

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  ��شتجابة  عنا�رض  تفكيك  ويوؤكد   

�ل�شافية  �ل�شادر�ت  �ت�شاع  للطلب،  �ملكونة  �لعنا�رض  �إىل 

رئي�شي  بدور  فتقوم  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  ��شتجابة 

�ل�شادر�ت  م�شاهمة  ترتفع  خا�س،  وب�شكل  ف.  ملطِّ �أثر  ذي 

مئوية  نقطة   0،5 بنحو  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف  �ل�شافية 

)�ل�شكل �لبياين 3-�(. ويرجع �رتفاع �ل�شادر�ت �ل�شافية �إىل 

�لفائدة  �أ�شعار  على  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تاأثري  كان  رمبا     
20

�حلايل  �الأجل  ق�شري  �لفائدة  �شعر  تر�جع  بعاملني:  يتاأثر  �أجال  �الأطول 

و�مل�شتقبلي و�نخفا�س عالوة �ملخاطر ذ�ت �ل�شلة بالتح�شن �ملت�شور الآفاق 

�ملالية �لعامة. 
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زيادة �ل�شادر�ت �حلقيقية �لناجتة عن �نخفا�س �شعر �ل�رضف 

�حلقيقي وكذلك �إىل تر�جع �لو�رد�ت �حلقيقية �لذي ُيعزى �أي�شا 
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�إىل هبوط �لدخل )ر�جع �ل�شكل �لبياين 3-�(. 

)�ال�شتهالك  �ملحلي  �لطلب  يرت�جع  �لوقت،  نف�س  ويف 

وب�شفة  �ملايل.  �لتق�شف  �إز�ء  فعل  كرد  كثري�  و�ال�شتثمار( 

خا�شة، ففي غ�شون عامني من �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 

م�شاهمة  تنخف�س  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  من   %1 بن�شبة 

�إجمايل �لناجت �ملحلي مبا يعادل نقطة  �لطلب �ملحلي يف 

ما  مع  عموما  �لنتيجة  هذه  وتت�شق  تقريبا.  و�حدة  مئوية 

ورد يف �ملر�جع  عن �الآثار )�لكينزية( �لتي تقع على �لطلب 

نتيجة لتخفي�شات �الإنفاق و�لزياد�ت �ل�رضيبية. 

�لعملة  قيمة  تر�جع  �أن  �لق�شم  هذ�  يوؤكد  عام،  وبوجه 

�لنتاج  على  يقع  �لذي  �الأثر  تخفيف  يف  رئي�شي  دور  له 

نتيجة ل�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة من خالل تاأثريه على 

�ل�شادر�ت �ل�شافية. و�إذ� مل حتدث هذه �لزيادة يف �ل�شادر�ت 

�أو�شاع  �شبط  �إىل  ترجع  �لتي  �لناجت  تكلفة  فاإن  �ل�شافية، 

�ملالية �لعامة �شتزد�د مرتني تقريبا، بينما يرت�جع �لناجت 

مبقد�ر 1% بدال من 0،5%.  كذلك ت�شاعد تخفي�شات �أ�شعار 

�لفائدة يف تخفيف �الأثر على �ال�شتهالك و�ال�شتثمار. 

ال�رصيبة مقابل االإنفاق: هل ملكوناتهما اأهمية؟

فيما  �أهمية  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  ملكونات  هل 

باأن  �لدر��شات  من  عدد  يفيد  و�الإنفاق؟  �ل�رض�ئب  يخ�س 

بتخفي�شات  �الأ�شا�س  يف  �ملقرتن  �لعامة  �ملالية  �نكما�س 

�ملدى  على  �القت�شادي  �لن�شاط  يف  تو�شع  ي�شاحبه  �الإنفاق، 

�لت�شحيح  حاالت  يف  �نكما�شا  �لناجت  ي�شهد  بينما  �لق�شري، 

 ون�شتخدم يف 
22

�لقائمة على زيادة �الإير�د�ت ب�شفة �أ�شا�شية.

هذ� �لق�شم جمموعة بياناتنا عن فرت�ت �شبط �أو�شاع �ملالية 

�إجر�ء�ت،  لكي نعيد �لنظر يف هذه  �لعامة �ملبني على �تخاذ 

�حلقائق �ملب�شطة ونفح�س ما �إذ� كانت مكونات تد�بري �ل�شبط  

�أ�شعار  دور  من  نتحقق  كما  �لنمو.  على  خمتلف  ب�شكل  توؤثر 

�لفائدة و�أ�شعار �ل�رضف يف تف�شري �الآثار �لناجتة عن �الأمناط 

�ملختلفة لتد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. 

النتائج الأ�سا�سية 

�لتقدير  منهج  ��شتخد�م  ُيعاد  �مل�شاألة،  هذه  ملعاجلة 

�ملطبق �آنفا لنوعني من �أنو�ع �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. 

)�ملتغري�ت  �لعاملي  �لطلب  يف  �لتحوالت  �أثر  يحيد  �لتحليل  الأن  نظر�     
21

�ل�شورية للوقت( فاإن �الرتفاع �لتقديري يف �ل�شادر�ت ال ميثل �نعكا�شا ل�شعود 

مع  و�لو�رد�ت  لل�شادر�ت  �لتقديرية  �ال�شتجابة  تت�شق  كذلك  �خلارجي.  �لطلب 

ما تنطوي عليه �ملرونات �ملعيارية فيما يتعلق ب�شعر �ل�رضف �حلقيقي، على 

 .Bayoumi and Faruqee )1998( لنحو �لو�رد مثال يف در��شة�

  Alesinaو ،Alesina and Perotti )1995, 1997( ر�جع مثال در��شات   
22

)2010( and Ardagna، و)Broadbent and Daly )2010 ، وغريها. 



�آفاق �القت�شاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��شتعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  102

�لنمط �الأول هو ما ُي�شار �إليه » �ل�شبط �لقائم على �ل�رضيبة«، 

ويرتبط بال�شنو�ت �لتي �شهدت قدر� �أكرب من �إ�شهام �لزياد�ت 

�ل�رضيبية يف �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة  مقارنة مب�شاهمة 

تخفي�شات �الإنفاق. و�لنمط �لثاين هو ما ُي�شار �إليه »�ل�شبط 

قدر�  �شهدت  �لتي  بال�شنو�ت  ويرتبط  �الإنفاق«  على  �لقائم 

�أكرب من �إ�شهام تخفي�شات �الإنفاق يف �شبط �أو�شاع �ملالية 
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�لعامة مقارنة مب�شاهمة �لزياد�ت �ل�رضيبية.

ونتجت عن �لتحليل �لنتائج �لرئي�شية �لتالية:

باأنها  �الإنفاق  على  �لقائمة  �لت�شحيح  عمليات  تت�شم   •
�أقل �نكما�شا من �لت�شحيح �لذي يعتمد على �ل�رض�ئب. 

ويف حالة �لرب�مج �لقائمة على �ل�رض�ئب، يوؤدي �شبط 

�إجمايل  من   %1 يعادل  مبا  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

�لناجت �ملحلي  �إجمايل  �لتاأثري على  �إىل  �لناجت �ملحلي 

بن�شبة — 1.3% بعد مرور عامني )�ل�شكل �لبياين 3-

يبلغ  �الإنفاق،  على  �لقائمة  �لرب�مج  حالة  يف  �أما   .)5

داللة  له  ولي�شت  عامني،  بعد   %0.3  — �لتاأثري  حجم 

خف�س  تد�بري  توؤدي  بينما  وباملثل،   
2�

�إح�شائية.

�إىل رفع معدل  �لزياد�ت �ل�رضيبية  �لعجز �ملبنية على 

خف�س  تد�بري  توؤدي  مئوية،  نقطة   0.� بنحو  �لبطالة 

�لعجز �لتي تعتمد على �الإنفاق �إىل �رتفاع معدل �لبطالة 

بن�شبة ال تتجاوز 0.2 نقطة مئوية تقريبا )ر�جع �ل�شكل 

�لبياين 3-5(. مع هذ�، وكما �شيت�شح فيما يلي، تت�شم 

تكاليف تد�بري خف�س �لعجز �ملبنية على �الإنفاق باأنها 

�شغرية ن�شبيا، وهو ما يرجع يف �الأ�شا�س �إىل �نتفاعها 

عادة من جرعة كبرية من �لتن�شيط �لنقدي، وكذلك من 

�ت�شاع �ل�شادر�ت.  

�لنمطني  ظل  يف  �نكما�شا  �ملحلي  �لطلب  ي�شجل   •
�ملتبعني يف �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة، ولكن درجه 

�نكما�شه �أكرب يف ظل جمموعة �لتد�بري �لتي تعتمد على 

�لقائمة  �لتد�بري  �ل�رض�ئب. وب�شفة خا�شة، ففي حالة 

بعد   %0،9 بنحو  �ملحلي  �لطلب  يرت�جع  �الإنفاق،  على 

حالة  يف   %1.8 �لرت�جع  ن�شبة  تتجاوز  بينما  عامني، 

)ر�جع  �ل�رض�ئب  على  تعتمد  �لتي  �لتد�بري  جمموعة 

�ل�شكل �لبياين 5-3(. 

�آثار  تخفيف  �إىل  �ل�شافية  �ل�شادر�ت  �رتفاع  يوؤدي   •
�ل�شبط �لو�قعة على �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �حلالتني. 

بالتد�بري  �ملقرتن  �ل�شادر�ت  حت�شن  يت�شم  هذ�،  ومع 

�لتح�شن يف  �أكرب بكثري من  باأنه  �الإنفاق  �لقائمة على 

ت�شجل  بينما  �ل�رض�ئب،  على  �ملعتمدة  �لتد�بري  حالة 

على  �لقائم  �لت�شحيح  حالة  يف  �أكرب  هبوطا  �لو�رد�ت 

�ل�رض�ئب )ر�جع �ل�شكل �لبياين 5-3(.    

�ل�رضيبة  �لقائم على  �لنمط  �إذ� كان  �إىل نتائج مماثلة  �لتو�شل     يتم 
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يف  �ل�رضيبية  �لزياد�ت  م�شاهمة  خاللها  �رتفعت  �لتي  بال�شنو�ت  مرتبط 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة �إىل �أكرث من �0% من �ملجموع؛ وت�شُدق نف�س 

�لنتيجة يف حالة �لنوع �لقائم على �الإنفاق. 

و�ال�شتجابة  �ل�رضيبة  على  �لقائمة  �ال�شتجابة  بني  �لفرق  يت�شم     
2�

�لقائمة على �الإنفاق باأنه ذو داللة �إح�شائية كبرية.

ملاذا يرتاجع النكما�ش يف حالت الت�سحيح القائم 

على الإنفاق؟

�الأو�شاع  ��شتجابة  �إىل  �لفرق  يرجع قدر كبري من هذ� 

يزد�د  ما  فغالبا  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  �لنقدية 

هبوط �أ�شعار �لفائدة وقيمة �لعملة �إثر �ل�شبط �لقائم على 

على  ن�شت�شعر  �أن  وميكن   .)�-3 �لبياين  )�ل�شكل  �الإنفاق 

نحو تقريبي من خالل �لتقدير�ت �ملوجودة يف �لدر��شات 

�القت�شادية حجم �لفروق يف �أد�ء �لناجت �لنابعة من �ختالف 

�الأو�شاع �لنقدية. ويبلغ �لفرق بني ��شتجابة �أ�شعار �لفائدة 

�ل�رض�ئب  على  �لقائم  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �إز�ء 

و��شتجابتها لل�شبط �ملعتمد على �الإنفاق حو�يل 50 نقطة 
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.)�-3 �لبياين  �ل�شكل  )ر�جع  �الأوىل  �ل�شنة  يف  �أ�شا�س 

ويف نف�س �لوقت، فاإن تكلفة �لناجت يف حالة �ل�شبط �لقائم 

على �ل�رض�ئب تفوق �لتكلفة يف حالة �ل�شبط �ملعتمد على 

�الإنفاق بنحو 0.3 نقطة مئوية يف �ل�شنة �الأوىل وبحو�يل 

نقطة مئوية و�حدة يف �ل�شنة �لثانية )ر�جع �ل�شكل �لبياين 

3-5(. ومن ثم، لكي ُيعزى �لفرق يف نتائج �لناجت باأكمله 

�رتفاع  فاإن  �ملختلفة،  �لنقدية  �ل�شيا�شة  ��شتجابات  �إىل 

خف�س  يقت�شي  �أ�شا�س  نقطة   100 مبقد�ر  �لفائدة  �أ�شعار 

�لناجت بنحو �،0% يف �ل�شنة �الأويل وبن�شبة 2% يف �ل�شنة 

�لثانية. وتدخل هذه �لتاأثري�ت �شمن نطاق �لتقدير�ت �لتي 

�إىل  متيل  كانت  و�إن  �لتجريبية،  �لدر��شات  �إليها  تو�شلت 

�أد�ء  يف  �لفروق  غالبية  �أن  يبدو  وبالتايل،   
2�

�الرتفاع.

�لناجت، ولكن لي�س كلها على �الأرجح، ُتعزى �إىل �لفروق يف 

��شتجابات �ل�شيا�شة �لنقدية. 

وتت�شق هذه �لنتائج مع فكرة تف�شيل �لبنوك �ملركزية 

الأنها  رمبا  �الإنفاق،  على  �لقائمة  �لعجز  تخفي�س  لتد�بري 

ترتجمها �إىل �إ�شارة على زيادة �اللتز�م باالن�شباط �ملايل، 

وتكون بالتايل �أكرث ��شتعد�د� الإعطاء دفعة تن�شيطية نقدية 

عقب �لت�شحيح �لقائم على �الإنفاق. ومن �ملعقول �أي�شا �أن 

�إذ� كانت تنطوي على زياد�ت   — توؤدي زيادة �ل�رضيبة 

و�ل�رضيبة  �ملبيعات  )�رضيبة  مبا�رضة  غري  �رضيبية 

�النتقائية على �الإنتاج، و�رضيبة �لقيمة �مل�شافة( — �إىل 

�حتماالت  ترت�جع  وبالتايل  �لت�شخم،  يف  فوري  �رتفاع 

   ُيالحظ �أن جزء� من تاأثري �أ�شعار �لفائدة على �لناجت ياأتي من خالل 
25

�لق�شم  يف  �لعد ال ينظر هذ�  �زدو�جية  �ل�رضف. ومن ثم، لكي نتجنب  �شعر 

فروق تكاليف �لناجت �لتي ترجع �إىل �ختالف �شلوك �شعر �ل�رضف على نحو 

منف�شل. 

�رتفاع  �أن  �إىل   Romer and Romer )2004(  در��شة تخُل�س     
2�

�نخفا�س  �إىل  يوؤدي  �أ�شا�س  نقطة   100 مبقد�ر  �ملتوقع  غري  �لفائدة  �أ�شعار 

وت�شري  عامني.  مرور  بعد   %�،3 بن�شبة  �ل�شناعي(  باالإنتاج  )مقي�شا  �لناجت 

�الإنتاج  للتاأثري على  �الأق�شى  �أن �حلد  تقدير�ت در��شة  )Sims )1992 ىل 

 Bernanke and Mihov ل�شناعي هو حو�يل -1،5%، بينما جتد در��شة�

  Christiano, Eichenbaum, and Evans )1996( ودر��شة ،)1998( 

قر�بة  يبلغ  �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  على  للتاأثري  �الأق�شى  �حلد  �أن 

 .%1-
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�تخاذ تد�بري لتخفي�س �أ�شعار �لفائدة يف �لبنوك �ملركزية 

�لتي تتجنب �لت�شخم. و�ت�شاقا مع هذه �لفكرة، يقدم �ل�شكل 

�لبياين 3-7 �أدلة على �رتفاع �شعر �لفائدة �الأ�شا�شي على 

�ل�رض�ئب، بل و�رتفاعه  �لقائم على  �لت�شحيح  �لفور عقب 

ب�شورة �أ�رضع عندما ينطوي �لت�شحيح على بع�س �لزياد�ت 

ب�شكل  �لناجت  تكاليف  وترتفع  �ملبا�رضة.  غري  �ل�رضيبية 

تت�شمن  �ل�رض�ئب  على  قائمة  تد�بري  �تخاذ  عقب  خا�س 

 
27

زياد�ت �رضيبية غري مبا�رضة.

على  �لقائمة  �لتد�بري  باأن  �آنفا  �لو�ردة  �لنتائج  وتفيد 

�الإنفاق �أقل �نكما�شا من �لتد�بري �لتي تعتمد على �ل�رض�ئب، 

تخفي�س  �أمناط  خمتلف  بني  �الآثار  تختلف  هل  ولكن 

مثل  �لدر��شات،  من  عدد  يتنباأ  خا�شة،  وب�شفة  �الإنفاق؟ 

در��شة )Alesina and Perotti )1995، باأن تكون �الآثار 

�لتي تنتج عن تد�بري �لت�شحيح �لقائم على �الإنفاق مو�تية 

�إذ� كان �لت�شحيح ينطوي على تخفي�س بنود ذ�ت  ن�شبيا 

�ال�شتهالك  �أو  �لتحويالت،  بر�مج  مثل  �شيا�شية  ح�شا�شية 

�حلكومي مثل فاتورة �أجور �لقطاع �لعام. و�لفكرة �الأ�شا�شية 

ي�شدر  رمبا  �شيا�شيا  �حل�شا�شة  �لبنود  تخفي�س  �أن  هي 

�إ�شارة على م�شد�قية �اللتز�م بتخفي�س �لعجز على �ملدى 

�لطويل، و�أن �آثار �لثقة “غري �لكينزية” �ملوجبة تو�زن يف 

هذه �حلاالت �لتاأثري “�لكينزي” �ل�شالب على �لطلب �لكلي. 

ومن ناحية، رمبا تر�جعت �آثار �لثقة نتيجة لتخفي�س بنود 

ذ�ت ح�شا�شية �شيا�شية �أقل كاال�شتثمار �حلكومي. ولتق�شي 

�لقائم على  �لت�شحيح  هذ� �الحتمال، نقوم بتق�شيم تد�بري 

ب�شورة  �لقائمة  �لعمليات  جمموعات:  ثالث  �إىل  �الإنفاق 

من   %31( �حلكومية  �لتحويالت  تخفي�س  على  �أ�شا�شية 

�لقائمة  و�لعمليات  �الإنفاق(،  على  �لقائمة  �لتد�بري  جميع 

�حلكومي  �ال�شتهالك  تخفي�س  على  �أ�شا�شية  ب�شورة 

)��%(، و�لعمليات �لقائمة ب�شورة �أ�شا�شية على تخفي�س 
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�ال�شتثمار�ت �لعامة )%9(.

وتتو�فر بع�س �الأدلة من �لتاأثري �لتقديري �لذي يقع على 

و�لتي  �ملذكورة  �لثالثة  �لعجز  تخفي�س  �أمناط  من  �لناجت 

تد�بري  �إثر  �لغالب  يف  �الأجل  طويلة  �لفائدة  �أ�شعار  ترتفع  باملثل،     
27

�لت�شحيح �لقائم على �ل�رض�ئب �لتي تت�شمن زياد�ت �رضيبية غري مبا�رضة، 

�لزياد�ت  على  يعتمد  �لذي  �لت�شحيح  حالة  يف  ترت�جع  ما  غالبا  ولكنها 

�ل�رضيبية �ملبا�رضة �أو تخفي�شات �الإنفاق. وتفيد هذه �لنتائج باأن �الأ�شو�ق 

�أو  �الإنفاق  تخفي�س  تد�بري  تتخذ  �لتي  �حلكومات  تعترب  �أن  �ملحتمل  من 

زيادة �ل�رض�ئب �ملبا�رضة  جادة �أكرث يف �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة مع 

�لناحية  �ل�شعوبة من  �إىل فكرة تز�يد  �لت�شور  �لوقت. وقد ي�شتند هذ�  مرور 

زيادة  �أو  �الإنفاق  تخفي�س  �أمام  �الخت�شا�س  مناطق  معظم  يف  �ل�شيا�شية 

ُيرجح  كما  �ملبا�رضة،  غري  �ل�رض�ئب  برفع  مقارنة  �ملبا�رضة  �ل�رض�ئب 

تد�بري  يف  �ل�شيا�شي  �ملال  ر�أ�س  ال�شتثمار  �حلكومات  ��شتعد�د  ��شتمر�ر 

�أو زيادة �ل�رض�ئب �ملبا�رضة يف �شياق  �شعيها لتخفي�س  تخفي�س �الأنفاق 

�لدين �حلكومي. 

   تنطوي �لن�شبة �لباقية )�1% من �حلاالت( على تد�بري ت�شحيح قائمة 
28

تخفي�س  باأمناط  يتعلق  فيما  كافية  وثائق  عنها  تتو�فر  ال  �الإنفاق  على 

�الإنفاق �أو ال تندرج حتت فئة متثل غالبية تد�بري �لت�شحيح.
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تخفي�س  على  �لقائم  �الإنفاق  تخفي�س  تد�بري  باأن  تفيد 

�لتحويالت �حلكومية مو�تية ن�شبيا )�ل�شكل �لبياين 8-3(. 

وعلى وجه �خل�شو�س، ت�شري �لتقدير�ت بالنقط �إىل حدوث 

تد�بري  حالة  يف  �لناجت  تكاليف  وترتفع  متو��شع.  تو�شع 

�لت�شحيح �لقائم ب�شورة �أ�شا�شية على تخفي�س �ال�شتهالك 

�أو �ال�شتثمار �حلكومي. ومع هذ� ت�شتند �لتقدير�ت �ملبينة 

�مل�شاهد�ت  �إىل عينة �شغرية من  �لبياين 8-3  �ل�شكل  يف 

�لتي تتو�فر لدينا تفا�شيل تتعلق باأمناط تخفي�س �الإنفاق 

�ملطبقة فيها. وبالتايل، ينبغي توخي �حلذر يف تف�شري هذه 

�الآثار  على  قوية  �أدلة  توجد  ال  خا�شة،  ب�شفة  و  �لنتائج. 

تخفي�س  على  �ملبنية  �ل�شبط  حاالت  يف  حتى  �لتو�شعية 

�إح�شائيا  �لنتائج  متييز  �إمكانية  لعدم  نتيجة  �لتحويالت 

عن �ل�شفر. 

رة وَّ دور املخاطر ال�صيادية امُلَت�صَ

�أن يتز�يد �حتمال �نكما�س �ملالية �لعامة  من �ملتوقع 

�رتفاع  �إىل  �ملالءة  يف  �ل�شكوك  توؤدي  عندما  �لتو�شعية 

تكاليف �القرت��س وعندما يوؤدي �ل�شبط �إىل �نخفا�س هذه 

�لتكاليف �نخفا�شا حاد�. و�ت�شاقا مع هذه �لفكرة، تخُل�س 

در��شة )Giavazzi and Pagano )1990 �إىل وجود �أدلة 

�لد�منرك  يف  �لتو�شعية«  �لعامة  �ملالية  »�نكما�شات  على 

عام 1983 ويف �آيرلند� عام 73 — وهما من �لبلد�ن �لتي 

 
29

�ل�شيادية. ديونها  ت�شنيف  يف  �رضيعا  تدهور�  �شهدت 

�ل�شيادية  �ملخاطر  دور  �لفرعي  �لق�شم  هذ�  يف  ونفح�س 

�ملت�شورة. 

�لعينة  ��شتك�شاف هذه �مل�شاألة، نقوم بتق�شيم  �أجل  ومن 

�إىل جمموعتني، ت�شمل �ملجموعة �الأوىل �لت�شحيح �مل�شبوق 

�ملت�شورة  �ل�شيادي  �الئتمان  خماطر  م�شتويات  بارتفاع 

�شبط  على  �ل�شابقة  �شنو�ت  �لثالث  يف  �لو�شيط(  من  )�أعلى 

�أو�شاع �ملالية �لعامة. وت�شمل �ملجموعة �لثانية �لت�شحيح 

�ل�شيادي  �الئتمان  خماطر  م�شتويات  بانخفا�س  �مل�شبوق 

�ملالءة  خماطر  ونقي�س  �لو�شيط(.  من  )�أقل  �ملت�شورة 

للموؤ�ش�شات  �الئتمانية  با�شتخد�م موؤ�رض �جلد�رة  �ملت�شورة 

 
30

.)Institutional  Investor Ratings( �ال�شتثمارية 

�ل�شيادية  �ملخاطر  تقييمات  �إىل  �لت�شنيفات  هذه  وت�شتند 

كل  نَّف  وُي�شَ �خلا�س.  �لقطاع  يف  �ملحللون  يجريها  �لتي 

   بناء على �ال�شرت�تيجية �لتي ننتهجها يف حتديد حاالت �ل�شبط �تخذ 
29

�ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  تد�بري   )1987( و�آيرلند�   )1983( �لد�منرك  من  كل 

�لعامة قائمة على �الإنفاق تبلغ حو�يل 3% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.   

   ت�شمل �لدر��شات �لتي ت�شتخدم موؤ�رض �جلد�رة �الئتمانية للموؤ�ش�شات 
30

�لديون  �شد�د  عن  �لتوقف  ملخاطر  بديل  كمتغري   )IIR( �ال�شتثمارية 

 ،Reinhart, Rogoff, and Savastano )2003(  در��شة �ل�شيادية 

ودر��شة  )Eichengreen and Mody )2004. ويتم �لتو�شل �إىل نتائج 

مماثلة عند تق�شيم �لعينة �إىل ثالث جمموعات — خماطر عالية ومتو�شطة 

ومنخف�شة.  
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 100 درجة  ومتنح   ،100 �إىل  �شفر  من  مقيا�س  �شمن  بلد 

�لديون  �شد�د  عن  للتوقف  مت�شورة  �حتمالية  �أقل  �إىل 

درجة،   80 �لبالغ  �ملوؤ�رض،  و�شيط  وم�شتوى   
31

�ل�شيادية.

 
32

قريب من �مل�شتوى �لذي �شجلته �لربتغال عام 2007. 

�مل�شبوقة  �لعجز  تخفي�شات  باأن  �لتقدير  نتائج  وتفيد 

�أقل  بالفعل  هي  �ملت�شورة  �ل�شيادية  �ملخاطر  بارتفاع 

�نخفا�س  ي�شبقها  �لتي  بالتخفي�شات  مقارنة  �نكما�شا 

خماطر �لتوقف عن �شد�د �لديون �ل�شيادية �ملت�شورة )�ل�شكل 

�آثار  �إ�شهام  فكرة  �لنتيجة مع  وتت�شق هذه  �لبياين 9-3(. 

�أو�شاع  تاأثري �شبط  �لتخفيف من  �أو �مل�شد�قية يف  �لثقة 

عالية،  خماطر  تو�جه  �لتي  �لبلد�ن  على  �لعامة  �ملالية 

�ل�شيادية  �لديون  �شد�د  �لتوقف عن  �نخفا�س خماطر  و�أن 

�ملت�شورة ي�شاحبه قدر �أكرب من �النكما�س �ملعتاد. 

ومع هذ�، ففي �لوقت ذ�ته ال تت�شم �لنتائج عادة باأنها 

تو�شعية حتى يف جمموعة �لبلد�ن �لتي تو�جه خماطر عالية. 

متو�شط  يف  �أي�شا  �لناجت  بهبوط  بالنقط  �لتقدير�ت  وتفيد 

�أو�شاع �ملالية �لعامة يف هذه �لبلد�ن  �إثر �شبط  �حلاالت 

على  �القت�شار  عند  ولكن  عامني.  مرور  بعد   %0،� بنحو 

�لد�منرك  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  حالتي  در��شة 

�لناجت  على  �لتقديري  فاالأثر   ،)1987( و�آيرلند�   )1983(

�إح�شائية(.  ذ� داللة  لي�س  )و�إن كان  يكون موجبا بالفعل 

وتت�شق هذه �لنتائج مع �لنتيجة �لتي خُل�شت �إليها در��شة 

�لد�منرك  باأن  وتفيد   Giavazzi and Pagano )1990( 

ومع  تو�شعية.”  عامة  مالية  “�نكما�شات  �شهدتا  و�آيرلند� 

هذ�، ت�شري �لنتائج �أي�شا �إىل �أن هاتني �حلالتني ال متثالن 

��شتجابة �لناجت �لعادية، حتى بني �لبلد�ن �مل�شنفة �شمن 

فئة �جلد�رة �الئتمانية �ل�شعيفة ن�شبيا يف �لبد�ية. 

املقارنة مع درا�صات اأخرى

ما مدى ت�شابه نتائجنا مع تلك �لتي مت �لتو�شل �إليها 

�أو�شاع  �شبط  حلاالت  �لقيا�شية  �ملجموعة  با�شتخد�م 

ننظر يف عينة  �ل�شوؤ�ل،  لالإجابة على هذ�  �لعامة؟  �ملالية 

�لكبرية �ملحددة يف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  حاالت �شبط 

عينة  لنف�س   Alesina and Ardagna )2010(  در��شة

 — �لبلد�ن �لبالغ عددها خم�شة ع�رض بلد� �لتي حددناها 

�الأويل �ملعدل  �لر�شيد  �رتفاع ن�شبة  �لتي �شهدت  �ل�شنو�ت 

نقطة   1.5 يعادل  مبا  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا 

لهذه  بالن�شبة  �لتقدير  نتائج  وتفيد   
33

�الأقل. على  مئوية 

وعائد�ت  �لت�شنيفات  هذه  بني  قوية  �رتباط  عالقة  وجود  ُيالحظ     
31

�ل�شند�ت لي�شت جمرد �نعكا�س ملخاطر  �أن عائد�ت  �ل�شيادية )رغم  �ل�شند�ت 

�لتوقف عن �ل�شد�د وح�شب(. 

فئة  يندرجان حتت   )1987( و�آيرلند�   )1983( �لد�منرك  �أن  ُيالحظ     
32

در��شة   تتناولها  �لتي  �حلاالت  من  وهما   — رة  وَّ �مُلَت�شَ �ملخاطر  �رتفاع 

 .Giavazzi and Pagano )1990(
  Alesina and Ardagna )2010( در��شة  يف  �ملحددة  �حلاالت     

33

مدرجة يف �جلدول 5-3.  
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�لناجت  �إجمايل  يحفز  ما  عادة  �ملايل  �لتق�شف  باأن  �لعينة 

�ملحلي ويخف�س معدل �لبطالة على �ملدى �لق�شري )�ل�شكل 

�لبياين 3-10(. ومقابل ذلك، تفيد نتائج جمموعة مماثلة 

�لقائم  �لكبرية و�ملحددة وفق منهجنا  �ل�شبط  من حاالت 

�لناجت  �إجمايل  من   %1،5 من  )�أكرث  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على 

يكون  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  على  �لتاأثري  باأن  �ملحلي(، 

�شالبا بينما معدالت �لبطالة ترتفع. 

ي�شبب  ال  ملاذ�  ؟  �ل�شديد  �لتباين  هذ�  يف�رض  �لذي  فما 

�إىل  �ال�شتناد  عند  معاناة  عادة  �لعامة  �ملالية  �نكما�س 

جمموعة �حلاالت �ملعيارية، ولكن يثبت �أنه �نكما�شي عند 

�لقائم  �ل�شبط  �لتي حددناها حلاالت  �لعينة  �إىل  �ال�شتناد 

�ملنهج  ي�شوب  قد  �آنفا،  ورد  وكما  �إجر�ء�ت؟  �تخاذ  على 

�أ�شا�س  على  �ل�شبط  حاالت  حتديد  يف  �ملتبع  �لقيا�شي 

حتيز  وي�شبب  نق�س  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  �شلوك 

�أن هذه  �مللحق 3-3  �لتقديرية. ويت�شح من  �ل�شبط  �آثار 

�مل�شكالت جوهرية، �إذ يبني وجود فروق كبرية بني �حلاالت 

حاالت  ع�رض  يفح�س  ثم  �ملنهجني،  با�شتخد�م  �ملحددة 

با�شتخد�م  �ملحدد  �ل�شبط  حجم  بني  �لفرق  فيها  ي�شل 

�أن  يبدو  �أوال،  نتيجتني.  �إىل  ويخُل�س  مد�ه  �ملنهجني 

�لتد�بري �لقائمة على �تخاذ �إجر�ء�ت تت�شم باأنها �أكرث دقة. 

�أو �ملو�زنة  وظهرت تطور�ت معينة على �شعيد �القت�شاد 

�ملنهج  دقة  عدم  �إىل  تف�شي  �لع�رضة  �حلاالت  غالبية  يف 

�الأويل �ملعدل دوريا يف قيا�س حجم  �لر�شيد  �لقائم على 

�أما يف باقي �حلاالت، ظهرت تطور�ت �قت�شادية  �ل�شبط؛ 

كان لها على �الأرجح تاأثري كبري على �لتد�بري �ملبنية على 

�لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا. وثانيا، هناك عالقة �رتباط 

بني �الأخطاء و�لتطور�ت �القت�شادية، و�أبرزها عدم حتديد 

�ملنهج �لقائم على �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا يف �لغالب 

حلاالت �ل�شبط عندما تكون �حلكومات قد �تخذت �إجر�ء�ت 

كبرية لتخفي�س �لعجز ولكن هذه �الإجر�ء�ت كانت مقرتنة 

تتمكن  ال  ثم،  ومن  �القت�شادي.  �لن�شاط  يف  حاد  بهبوط 

�لر�شيد  على  �ملبنية  �الإجر�ء�ت  على  �لقائمة  �لتقدير�ت 

�الأويل �ملعدل دوريا من �لتو�شل �إىل �لطبيعة �النكما�شية 

يبعث  ال  �أمر  وهو  �حلاالت،  متو�شط  يف  �ل�شبط  لعمليات 

على �لده�شة.

و�أخري�، يعر�س �ل�شكل �لبياين 3-10 �أي�شا نتيجة �أخرى 

�أو�شاع  ت�شحيح  جمموعة  على  فبناء  لالهتمام،  مثرية 

�ملالية �لعامة �لتي حددناها، يبدو �أن �لتاأثري �لت�شاعدي 

�أو�شاع  �القت�شادي نتيجة ل�شبط  �لن�شاط  �لذي يقع على 

�ملالية �لعامة غري مرتبط بحجم �لتد�بري �ملتخذة. وب�شفة 

خا�شة، تت�شابه ��شتجابات �لناجت و�لبطالة �لتقديرية �إز�ء 

�إجمايل  من   %1.5 من  )�أكرث  �لكبرية  �لعجز  تخفي�شات 

�لناجت �ملحلي( مع تلك �لو�ردة من قبل يف �لعينة �لكاملة 

�لعامة.  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  حلاالت  و�شعناها  �لتي 
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على  و�لتاأثري   ،%0.5- حو�يل  �لناجت  على  �لتاأثري  فيبلغ 

�رتفاع  �لبطالة حو�يل 0،3 نقطة مئوية مقابل كل  معدل 

�إجمايل  من   %1 مقد�ره  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  يف 

�الأ�شا�شي  �ل�شيناريو  نتائج  �ملحلي، وهو ما مياثل  �لناجت 

�لو�ردة  و�ل�شغرية،  �لكبرية  �لت�شحيح،  حاالت  جميع  يف 

3�
فما �شبق.

روؤى اإ�صافية من خالل مناذج املحاكاة

تناول �لق�شم �ل�شابق �حلاالت �لتاريخية ل�شبط �أو�شاع 

تقييم  بغر�س  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت  يف  �لعامة  �ملالية 

يذهب  ال  �لتاريخي  �لتحليل  ولكن  �ملدى.  ق�شرية  �الآثار 

�الإطار  فاإن  �ملثال،  �شبيل  وعلى  �ملدى.  هذ�  من  �أبعد  �إىل 

تقدير�ت  لتوفري  متاما  مالئم  غري  �مل�شتخدم  �لتجريبي 

الآثار �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة على �متد�د فرت�ت زمنية 

طويلة تبلغ ع�رضة �أو ع�رضين عاما. و�إ�شافة �إىل ذلك، لي�س 

يف مقدور �لتحليل �لتاريخي تقدمي معاجلة كاملة لق�شايا 

معينة ذ�ت �أهمية يف �لوقت �حلا�رض ولكنها نادر� ما كانت 

تن�شاأ يف �ملا�شي، مثل �حلد �الأدنى �ل�شفري الأ�شعار �لفائدة 

يتناول هذ�  �لتجريبي،  للتحليل  ثم، تكميال  �ال�شمية. ومن 

»�ملخترب«  �إطار  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �لق�شم 

وهو  �ملتكامل،  �لعاملي  و�ملايل  �لنقدي  للنموذج  �ملحكم 

�الآثار  ملحاكاة  م�شمم  عام  ديناميكي  تو�زين  منوذج 
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�لناجتة عن تد�بري �ل�شيا�شات �لنقدية و�ملالية.

ونفح�س ب�شفة خا�شة �الأ�شئلة �لتالية: 

عند  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تتغري �آثار  كيف   •
�قرت�ب �أ�شعار �لفائدة �ال�شمية من �ل�شفر؟

�لبلد�ن  من  كبري  عدد  قيام  عند  �الآثار  تتغري  كيف   •
بت�شحيح �أو�شاع �ملالية �لعامة يف �آن و�حد؟

�حلكومي  �لدين  لتخفي�س  �ملدى  طويلة  �الآثار  هي  ما   •
من م�شتويات عالية؟

   يفيد حتليل �آخر باأن �لتاأثري �لتنا�شبي مت�شابه �أي�شا يف حالة تد�بري 
3�

�إجمايل �لناجت  �أكرث من 3% من  تخفي�س �لعجز �لكبرية للغاية )مبا يعادل 

هذه  �لتقديرية يف  �لنتائج  دقة  م�شتوى  تر�جع  رغم  �ل�شنة(،  يف  �ملحلي 

�حلاالت ب�شبب تو�فر عدد �أقل من �مل�شاهد�ت. 

�لعاملي  و�ملايل  �لنقدي  �لنموذج  هيكل  تتناول  عرو�س  على  لالطالع     
35

و   ، Kumhof   and Laxton )2007( در��شات  ر�جع   )GIMF( �ملتكامل 

 Freedman and others و   ،Kumhof, Muir, and Mursula )2010(
)forthcoming ,2009(، و)Clinton and others )2010 . وتوجد وثيقة 
م�شاحبة متاحة عند �لطلب تبني �أن �لنموذج �لنقدي و�ملايل �لعاملي �ملتكامل 

ينتج م�شاعفات للنفقات و�ل�رض�ئب على �ملدى �لق�شري تت�شق مع ما ورد يف 

�أق�شام �شابقة من هذ� �لف�شل. �إ�شافة �إىل ذلك، تو�شح �لوثيقة �أ�شباب �حتمال �أن 

تكون م�شاعفات �ملالية �لعامة �ملرتبطة بعملية �ل�شبط �أ�شغر من �مل�شاعفات 

�ملقرتنة بالتن�شيط �ملايل، مبا يف ذلك دور �لتن�شيط �ملتاح من �ل�شيا�شة �لنقدية 

تاأثري  يعزز  ولكنه  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تاأثري  من  جانب  مو�زنة  يف 

�لتن�شيط �ملايل.
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�صبط اأو�صاع املالية العامة عند اقرتاب اأ�صعار 

الفائدة االأ�صا�صية من احلد االأدنى ال�صفري ل�صعر 

الفائدة 

منذ بدء »�لركود �لكبري« �قرتبت �أ�شعار �لفائدة ق�شرية 

�الأدنى  �حلد  من  �ملتقدمة  �القت�شاد�ت  كربى  يف  �الأجل 

�حلاالت  بني  فمن  هذ�،  ومع  �لفائدة.  الأ�شعار  �ل�شفري 

�ليابان  �شهدت  �أعاله،  �لبحث  تناولها  �لتي  �لتاريخية 

�ملالية  الأو�شاع  �شبط  حاالت  �لت�شعينات  منذ  وحدها 

من  �لقريبة  �لفائدة  �أ�شعار  ت�شودها  بيئة  ظل  يف  �لعامة 

�ل�شفر.�أما يف �حلاالت �الأخرى، فعادة ما كانت تخفي�شات 

�أ�شعار �لفائدة تتبع �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. 

ننظر  لكي  �ملحاكاة  مناذج  ن�شتخدم  فاإننا  ثم،  ومن 

�أ�شعار  �قرت�ب  عند  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �آثار  يف 

يف  �خل�شو�س  وجه  على  وننظر  �ل�شفر.  من  �لفائدة 

 — مفتوح  �قت�شاد �شغري  يعمد  عندما  �الأحد�ث  تطور�ت 

لكند�  �لرئي�شية  �ل�شمات  ليطابق  مقايي�شه  بتحديد  نقوم 

— �إيل �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف وجود �حلد �الأدنى 
والأغر��س  وجوده.  عدم  ويف  �لفائدة  الأ�شعار  �ل�شفري 

�ملركزي  �لبنك  مو�جهة  �حتمال  �لتحليل  يغفل  �لتب�شيط، 

لل�شبط با�شتخد�م �أدو�ت نقدية غري تقليدية مثل �لتي�شري�ت 

�لكمية و�الئتمانية. ورمبا بالغت مناذج �ملحاكاة �لو�ردة 

الأ�شعار  �ل�شفري  �الأدنى  �حلد  تاأثري  يف  �لق�شم  هذ�  يف 

يف  �لناجت  لدعم  �ل�شيا�شات  هذه  ��شُتخِدمت  �إذ�  �لفائدة 

مو�جهة �ل�شبط. 

ومنط �ل�شبط �لذي يبحثه هذ� �لق�شم هو تخفي�س �لعجز 

�إجمايل �لناجت �ملحلي  مبا يعادل نقطة مئوية و�حدة من 

ويتاألف كليا من تخفي�شات يف �الإنفاق. ويقع ثالثة �أرباع 

تخفي�شات �الإنفاق على �لتحويالت �حلكومية، بينما يقع 

ما تبقى على �ال�شتهالك �حلكومي. وتفرت�س جميع مناذج 

�ملحاكاة يف هذ� �لق�شم �لفرعي عدم تخفي�س �ال�شتثمار�ت 

تت�شمن  �الإنفاق  تخفي�شات  كانت  و�إذ�  �مُلْنِتجة.  �لعامة 

�مُلْنِتجة،  �لعامة  �ال�شتثمار�ت  يف  تخفي�شات  بالفعل 

�لعامة ميكن  �أو�شاع �ملالية  فاالآثار طويلة �ملدى ل�شبط 

�أن تكون �شئيلة �أو حتى �شالبة. 

وتفيد �لنتائج مبا يلي: 

من  بكثري  �أعلى  م�شتوى  �إىل  �لفائدة  �شعر  ي�شل  عندما   •
�لناجت  تكلفة  تبلغ  �لهبوط،  حرية  له  وتتو�فر  �ل�شفر 

0.5% تقريبا بعد مرور عامني )�ل�شكل �لبياين 11-3(. 

وتت�شق تكلفة �لناجت �ملذكورة عموما مع �الأثر �لتقديري 

�لف�شل.  هذ�  من  �ل�شابق  �لق�شم  �لو�رد يف  �ملدى  ق�شري 

وهناك عامالن يف�رض�ن عدم بلوغ �لتاأثري على �إجمايل 

الأو�شاع  �شبط  عملية  لكل   1:1 ن�شبة  �ملحلي  �لناجت 

�ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من   %1 تعادل  �لعامة  �ملالية 

�أوال، ي�شاعد �نخفا�س �أ�شعار �لفائدة على مو�زنة �شدمة 

�شعر  يف  �لكبري  �النخفا�س  وثانيا،  �ملحلي.  �لطلب 

�ل�رضف، �لناجت عن ��شتمر�ر هبوط �شعر �لفائدة، يعطي 

دفعة لل�شادر�ت ويرفع �مليز�ن �لتجاري. ومرة �أخرى، 

�لتجريبية  �لنتائج  مع  هذه  �ملحاكاة  نتائج  تت�شق 
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�لو�ردة يف �لق�شم �ل�شابق.

م�شتوى  تر�وح  ال  �لفائدة  �أ�شعار  ظلت  فاإذ�  هذ�،  ومع   •
�شبط  �إىل  ترجع  �لتي  �لناجت  تكلفة  تت�شاعف  �ل�شفر، 

عامني  بعد  تقريبا   %1 وتبلغ  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

منوذج  يفرت�س  وهنا   .)11-3 �لبياين  �ل�شكل  )ر�جع 
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�ملحاكاة ��شتمر�ر �حلد �الأدنى �ل�شفري ملدة عامني.

�لفرتة  هذه  خالل  �ملركزي  �لبنك  مقدور  يف  ولي�س 

عن  �لناجم  و�لت�شخم  �لكلي  �لطلب  هبوط  مو�زنة 

ذلك  عن  ينتج  ما  ويوؤدي  �حلكومي.  �الإنفاق  تخفي�س 

�لفائدة  �شعر  رفع  �إىل  �لت�شخم  معدل  يف  هبوط  من 

�حلقيقي �لذي ي�شفر بدوره عن تفاقم �لرت�جع يف �لطلب 

�لناجت  �ملدى  ق�شري  �النكما�شي  �الأثر  وت�شخيم  �لكلي، 

عن �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة.  

�صبط اأو�صاع املالية العامة يف كثري من البلدان 

يف اآن واحد

حينما  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �آثار  تتغري  كيف 

يتجه عدد كبري من �لبلد�ن �إىل �ل�شبط يف �آن و�حد؟ يكت�شب 

هذ� �ل�شوؤ�ل �أهمية يف �لوقت �حلا�رض حيث �رضع عدد من 

�القت�شاد�ت �ملتقدمة يف �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. 

بني  �ملحاكاة  مناذج  تقارن  �مل�شاألة،  هذه  وملعاجلة 

�ملالية  عجز  بتخفي�س  وحدها  كند�  تقوم  حينما  �لو�شع 

�لعامة، و�لو�شع حينما تتخذ كل �لبلد�ن هذه �خلطوة يف 

�آن و�حد )�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة �لعاملي(. ون�شتخدم 

كاف  بقدر  �شغري  �قت�شاد  حالة  لعر�س  �أخرى  مرة  كند� 

�لعامل،  �أنحاء  بقية  �إىل  �شغرية  تد�عيات  بانتقال  ي�شمح 

�ملالية  �نكما�س  �آثار  بانتقال  ي�شمح  كاف  بقدر  ومفتوح 

�لعامة يف �لعامل �خلارجي ب�شكل كبري �إىل �إجمايل �لناجت 

38
�ملحلي فيه.

تعر�شا  �أقل  �قت�شاد  يف  �أكرب  �أهمية  �ملحلي  �لطلب  قناة  تكت�شب     
3�

ملخاطر �لتجارة �خلارجية مثل �قت�شاد �لواليات �ملتحدة. ويف هذه �حلالة، 

�ملالية  النكما�س  نتيجة  �ملحلي  �لطلب  على  تقع  �لتي  �الآثار  مو�زنة  فاإن 

�لعامة تقت�شي حدوث �نخفا�س �أكرب يف �شعر �لفائدة. 

   ملاذ� تفرت�س مناذج �ملحاكاة ��شتمر�ر �حلد �الأدنى �ل�شفري الأ�شعار 
37

�لفائدة على مدى عامني؟ كما يبني �لنموذج، فاإن تخفي�س �أ�شعار �لفائدة 

�ال�شمية هو �لطريقة �لوحيدة �لتي ميكن �أن ينتهجها �لبنك �ملركزي لتحقيق 

ملدة  �لفائدة  �أ�شعار  تخفي�س  خيار  حذف  وعند  و�لت�شخم.  �لناجت  ��شتقر�ر 

�لنموذج ديناميكية  – يولد  �أكرث يف هذه �حلالة  �أو  – ثالث �شنو�ت  طويلة 

�ملحاكاة.  نتائج  �حت�شاب  تعقيد  �إىل  توؤدي  م�شتقرة  غري  كلية  �قت�شادية 

وعالوة على ذلك، فمن غري �ملرجح يف معظم �لبلد�ن �أن تظل �أ�شعار �لفائدة 

عند م�شتوى �ل�شفر الأكرث من عامني. 

   يف عام 2009، بلغ �إجمايل �لناجت �ملحلي يف كند� 1،9% من �إجمايل 
38

جمموع  وكان  �ل�رض�ئية،  �لقوة  تعادل  �أ�شا�س  على  �لعاملي  �ملحلي  �لناجت 

�ل�شادر�ت و�لو�رد�ت ميثل 71% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
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على  �لت�شحيح  ينطوي  قبل،  من  �حلال  كان  وكما 

تخفي�س ن�شبة �لعجز �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي مبا يعادل 

نقطة مئوية و�حدة، ويتكون �لت�شحيح كليا من تخفي�شات 

على  �الإنفاق  تخفي�شات  �أرباع  ثالثة  ويقع  �الإنفاق. 

�لتحويالت �حلكومية، بينما يقع ما تبقى على �ال�شتهالك 

يف  �لتحليل  ينظر  �أي�شا،  قبل  من  ورد  وكما  �حلكومي. 

�الأدنى  �حلد  ��شتمر�ر  �الأوىل  �حلالة  تفرت�س  حالتني: 

�لبلد�ن،  جميع  يف  عامني  ملدة  �لفائدة  ل�شعر  �ل�شفري 

�لفائدة بدون  �إمكانية تغري �شعر  �لثانية  وتفرت�س �حلالة 

قيود. 

ونخُل�س �إىل �لنتائج �لتالية: 

يف  �لفائدة  ل�شعر  �ل�شفري  �الأدنى  �حلد  تطبيق  عند   •
يعني  وحدها  كند�  يف  �ل�شبط  فاإن  �ملحاكاة،  مناذج 

-3 �لبياين  )�ل�شكل   %1 نحو  تبلغ  �لناجت  يف  خ�شارة 

�أو�شاع  ب�شبط  �لعامل  باقي  يقوم  حينما  ولكن   .)12

باأكرث  �لناجت  تكلفة  ترتفع  �آن و�حد  �لعامة يف  �ملالية 

�أهمية  �لنموذج  هذ�  ويو�شح   .%2 وتبلغ  �ل�شعف  من 

قريبة  �لفائدة  �أ�شعار  تكون  عندما  �لدولية  �لتد�عيات 

من �ل�شفر. 

تخفي�س  �ملركزية  �لبنوك  مقدور  يف  يكون  وعندما   •
يف  �ل�شبط  حالة  بني  �لفرق  يت�شاءل  �لفائدة،  �أ�شعار 

كند� وحدها وحالة �ل�شبط �لعاملي، �الأمر �لذي يرجع 

على  �لطلب  ينخف�س  ناحية،  فمن  قوتني.  تفاعل  �إىل 

�ل�شادر�ت �لكندية نتيجة النكما�س �ملالية �لعامة يف 

هام�شا  �ل�رضف  �شعر  يوفر  بينما  �لعامل،  �أنحاء  باقي 

�لعمالت  �أ�شعار  تخفي�س  ميكن  فال   — �أ�شغر  وقائيا 

يعد  مل  �أخرى،  ناحية  من  ولكن  �لوقت.  نف�س  يف  كلها 

ومن  �ل�شفري،  �الأدنى  باحلد  مقيد�  �الآن  �لفائدة  �شعر 

باإعطاء  يتحرك  �أن  �ملركزي  �لبنك  مقدور  يف  ثم 

�الأكرب  �لتخفي�شات  وت�شهم  �لنقدي.  �لتن�شيط  من  مزيد 

تكلفة  فاإن  وبالتايل  كبري،  ف  ُمَلطِّ بدور  �لفائدة  ل�شعر 

تكون  �لعاملي  �ل�شبط  عن  �لناجمة  �الإ�شافية  �لناجت 

متو��شعة. 

�لتغري�ت  �أهمية  �لنتائج  هذه  تو�شح  عام،  وبوجه 

عملية  يف  �ل�رضف  و�شعر  �لفائدة  �شعر  على  تطر�أ  �لتي 

�شبط  عن  �لناجمة  �لناجت  تكاليف  وترتفع  �لت�شحيح. 

يف  يكون  ال  عندما  كبري  بقدر  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

حلفز  �ل�رضف  �شعر  قناة  على  �العتماد  �لبلد�ن  مقدور 

وال  �لعاملي،  �ل�شبط  حالة  يف  كما  �ل�شافية،  �ل�شادر�ت 

يف ��شتطاعتها تي�شري �ل�شيا�شة �لنقدية حلفز �لطلب �ملحلي 

ب�شبب �حلد �الأدنى �ل�شفري الأ�شعار �لفائدة. وعليه، فاإن 

�حلد �الأدنى �ل�شفري الأ�شعار �لفائدة ميكن �أن يف�شي �إىل 

�رتفاع تكاليف �لناجت �مل�شاحبة للتق�شف �ملايل �ملركز 

يف بد�ية �لفرتة و�ملطبق على م�شتوى جميع �القت�شاد�ت 

�لكربى يف نف�س �لوقت. 
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اآثار تخفي�ض الدين احلكومي على املدى الطويل

�ملدى،  ق�شرية  �الآثار  على  �حلد  هذ�  �إىل  �لنقا�س  ركز 

�أو�شاع  �شبط  هل  �ملدى.  طويلة  �الآثار  �إىل  �الآن  وننتقل 

و�إذ�  �لطويل؟  �ملدى  على  مكا�شب  يولد  �لعامة  �ملالية 

طويلة  �ملكا�شب  حتقق  �رضعة  مدى  فما  كذلك،  �الأمر  كان 

�ملدى؟ وهذ� �ل�شوؤ�ل من �لنوع �لذي ال يكفي �الإجابة عليه 

�ل�شابق،  �لق�شم  يف  �ملطبق  �لتجريبي  �الإطار  با�شتخد�م 

ون�شتخدم بالتايل مناذج �ملحاكاة مرة �أخرى. 

�أو�شاع  �شبط  يف  ننظر  مركز�،  �لنقا�س  يكون  ولكي 

�إىل خف�س ن�شبة  �لوقت  �لذي يوؤدي مبرور  �لعامة  �ملالية 

�لدين �حلكومي �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي مبقد�ر 10 نقاط 

�لثالثة  جمموعة  مناطق  من  عملة  منطقة  كل  يف  مئوية 

هو  وكما  �ملتحدة(.  و�لواليات  و�ليابان  �ليورو  )منطقة 

يقوم  �آنفا،  مناق�شتها  �لو�ردة  �ملحاكاة  مناذج  يف  �حلال 

�ل�شبط على تخفي�شات د�ئمة يف �ال�شتهالك و�لتحويالت 

�إجمايل  �إىل  �لدين  ن�شبة  �نخفا�س  ظل  ويف  �حلكومية. 

وميكن  �لفائدة  مدفوعات  عبء  يرت�جع  �ملحلي،  �لناجت 

متويل  يف  �إما  مدخر�ت  من  ذلك  عن  ينتج  ما  ��شتخد�م 

تخفي�شات �رضيبية جديدة �أو زيادة �الإنفاق. ونفرت�س من 

��شتخد�م  �لق�شم  هذ�  يف  �لرئي�شي  �ملحاكاة  منوذج  خالل 

�ملدخر�ت يف تخفي�س �ل�رض�ئب على دخل �لعمل. وُت�شمم 

�لتخفي�شات �ل�رضيبية بحيث ت�شمن ��شتقر�ر ن�شبة �لدين 

�مل�شتوى  �أقل من  م�شتوى  �ملحلي عند  �لناجت  �إجمايل  �إىل 

�ملبدئي مبقد�ر 10 نقاط مئوية.

�لدين  ن�شبة  �نخفا�س  باأن  �ملحاكاة  مناذج  وتفيد   

�لناجت �ملحلي على �ملدى �لطويل يوؤدي على  �إجمايل  �إىل 

�الأرجح �إىل �رتفاع �لناجت يف �قت�شاد�ت جمموعة �لثالثة 

ويف باقي �أنحاء �لعامل. ويقوم هذ� �الرتفاع على عاملني 

رئي�شيني: 

تخفي�س  يوؤدي  احلقيقية:  الفائدة  اأ�صعار  انخفا�ص   •
�لكلي  �الدخار  معدل  �رتفاع  �إىل  �لعامة  �ملالية  عجز 

 
39

�جلاري. ح�شابها  ر�شيد  وحت�شن  �لثالثة  ملجموعة 

عر�س  لتز�يد  نتيجة  �حلقيقي  �لفائدة  �شعر  وينخف�س 

�ملدخر�ت مع مرور �لوقت. وكما يبني منوذج �ملحاكاة، 

ي�شاعد تر�جع مقد�ره 10 نقاط مئوية يف ن�شبة �لدين 

�إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي على �نخفا�س �شعر �لفائدة 

�أ�شا�س  نقطة   30 بنحو  �لثالثة  جمموعة  يف  �حلقيقي 

�حلقيقي  �لفائدة  �شعر  وينخف�س   
�0

.)1-3 )�جلدول 

الفرت��س  نظر�  �لعامل  �أنحاء  بقية  يف  �ملقد�ر  بنف�س 

ملجموعة  �جلاري  �حل�شاب  ر�شيد  يف  �لتح�شن  لهذ�  �ملقابل  كان     
39

�لثالثة هو تفاقم �أو�شاع ر�شيد �حل�شاب �جلاري لباقي �لعامل. ويعتمد حجم 

هذ� �لتاأثري على درجة معاملة �ل�شند�ت �حلكومية باعتبارها �شايف �لرثوة، 

وح�شا�شية �ال�شتهالك �لكلي لتغري�ت �أ�شعار �لفائدة �حلقيقية.  

�لتقدير�ت  مع  و�لدين  �لفائدة  �شعر  بني  �الرتباط  هذ�  حجم  يت�شق     
�0

 Engen and در��شة  مثل  �القت�شادية  �لدر��شات  يف  �لو�ردة  �لتجريبية 

 .Baldacci and Kumar )2010( ودر��شة Hubbard )2004(،
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اجلدول 3-1: االآثار طويلة االأجل الناجتة عن انخفا�ض دائم قدره 10 نقاط مئوية يف ن�صبة الدين احلكومي 

اإىل اإجمايل الناجت املحلي يف جمموعة الثالثة: عمليات املحاكاة وفق النموذج النقدي واملايل العاملي 
1
املتكامل

�لعاملبقية �لعاملجمموعة �لثالثة

�ال�شتفادة من �نخفا�س �أعباء �لفائدة يف تخفي�س �ل�رض�ئب على دخل �لعمل

�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي )%(

�شعر �لفائدة �حلقيقي )بالنقاط �ملئوية(

ر�شيد ر�أ�س �ملال )%(

ن�شبة �حل�شاب �جلاري �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي )بالنقاط �ملئوية(

1.3�

0.3�–
2.1�

0.��

0.78

0.3�–
1.58

0.28–

1.02

0.3�–
1.82

. . .

�الآثار �لتي تقع على �إجمايل �لناجت �ملحلي يف ظل �فرت��شات خمتلفة )%(

     �ال�شتفادة من �نخفا�س �أعباء �لفائدة يف

       تخفي�س �ل�رضيبة على دخل �لعمل

       زيادة �لتحويالت �لعامة

       تخفي�س �ل�رضيبة على دخل ر�أ�س �ملال

       تخفي�س �ل�رضيبة على �ال�شتهالك

1.3�

0.5�

1.50

0.70

0.78

0.�0

0.82

0.��

1.02

0.��

1.10

0.5�

�مل�شدر: ح�شابات خرب�ء �شندوق �لنقد �لدويل

ملحوظة: يبني هذ� �جلدول �الآثار طويلة �الأجل �لتي تقع على م�شتوى �إجمايل �لناجت �ملحلي، و�شعر �لفائدة، ور�شيد ر�أ�س �ملال، ون�شبة �حل�شاب �جلاري �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي.

جمموعة �لثالثة هي منطقة �ليورو و�ليابان و�لواليات �ملتحدة. 
1

حرية حركة ر�أ�س �ملال عرب �حلدود. ويوؤدي �نخفا�س 

�أ�شعار �لفائدة �حلقيقية بدوره �إىل »جذب« �ال�شتثمار�ت 

�ملادي  �ملال  ر�أ�س  ر�شيد  �رتفاع  ثم  ومن  �خلا�شة 

 وي�شجل 
�1

و�إجمايل �لناجت �ملحلي على �ملدى �لطويل.

يف  �ملحاكاة  منوذج  يف  �ملادي  �ملال  ر�أ�س  ر�شيد 

قدره 2.1% يف جمموعة  �رتفاعا  �الأ�شا�شي  �ل�شيناريو 

�لوقت،  نف�س  ويف  �لعامل.  بقية  يف  و�.%1  �لثالثة 

يرتفع م�شتوى �إجمايل �لناجت �ملحلي بن�شبة �.1% يف 

جمموعة �لثالثة و0.8% يف بقية �لعامل. 

انخفا�ص �رضائب الدخل: عند �نخفا�س �أ�شعار �لفائدة   •
نظر�  مدخر�ت  تتولد  �حلكومي  �لدين  ر�شيد  وتر�جع 

��شتخد�مها  ميكن  �لتي  �لفائدة  مدفوعات  النخفا�س 

يف متويل �لتخفي�شات �ل�رضيبية. ونفرت�س من خالل 

��شتخد�م  �الأ�شا�شي  �ل�شيناريو  يف  �ملحاكاة  منوذج 

�لعمل.  دخل  على  �ل�رض�ئب  تخفي�س  يف  �ملدخر�ت 

تثبيط  من  �لعمل  دخل  �رض�ئب  �إليه  تف�شي  ملا  ونظر� 

�لعاملني عن �لعمل، فاحلد منها يوؤدي �إىل زيادة عر�س 

�الأ�شفل  �جلزء  من  يت�شح  وكما  �لناجت.  و�رتفاع  �لعمل 

ذلك  من  بدال  �ملدخر�ت  فا�شتخد�م   ،1-3 �جلدول  يف 

�لر�أ�شمايل له تاأثري  يف تخفي�س �ل�رض�ئب على �لدخل 

�أكرث نفعا على �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �الأجل �لطويل، 

   مل ياأخذ هذ� �لق�شم �لفرعي  يف �حل�شبان �حتمال �أن يوؤدي �نخفا�س 
�1

يف  �لفائدة  �أ�شعار  على   �ملخاطر  عالو�ت  �نخفا�س  �إىل  �حلكومي  �لدين 

�ل�شوق. ومن �شاأن �نخفا�س �مل�شتوى �ملتوقع للدين �أن يقلل وطاأة �ملخاوف 

وميكن  لال�شتمر�ر.  قابل  غري  �لعامة  �ملالية  دخل  ي�شبح  �أن  �حتمال  من 

و�لت�شخم  �ل�شد�د  �لتوقف عن  �حلد من خماطر  �إىل  يوؤدي  �أن  �أخرى  بعبارة 

�أ�شعار �لفائدة على �قرت��س  �أما �نخفا�س عالو�ت �ملخاطر يف  رة.  وَّ �مُلَت�شَ

�حلكومة و�لقطاع �خلا�س فمن �شاأنه �أن يعزز �الآثار �ملوجبة طويلة �ملدى 

على �لناجت ويعجل وتريتها.  

وميثل ذلك �نعكا�شا لقوة �لتاأثري �ل�شلبي �لذي يقع على 

��شتثمار�ت �لقطاع �خلا�س نتيجة لفر�س �رض�ئب على 

�لدخل �لر�أ�شمايل. ومن ناحية �أخرى، تت�شاءل مكا�شب 

��شُتخِدمت �ملدخر�ت يف  �إذ�  �لطويل  �لناجت على �ملدى 

تز�يد  �أو متويل  �ال�شتهالك،  متويل تخفي�شات �رض�ئب 

و�أخري�،   
�2

�حلكومية. �لتحويل  بر�مج  على  �الإنفاق 

بقية  �إىل  �لثالثة  جمموعة  من  �إيجابية  �آثار  تنتقل 

�أنحاء �لعامل وتن�شاأ من خالل �لرو�بط �لتجارية. وكلما 

�رتفع دخل جمموعة �لثالثة على �ملدى �لطويل �زد�دت 

�ملتولد  �لدخل  و�رتفع  �ل�شلع  من  �قت�شاد�تها  و�رد�ت 

 
�3

عنها يف بقية �أنحاء �لعامل.

تفوق  لكي  �الإيجابية  �لناجت  �آثار  ت�شتغرق  �لوقت  من  كم 

وفق  �ملحاكاة  مناذج  تفيد  �الأجل؟  ق�شرية  �ل�شلبية  �الآثار 

�لنموذج �لنقدي و�ملايل �لعاملي �ملتكامل باأن �إجمايل �لناجت 

�ملحلي يظل �أقل من م�شتوى �ل�شيناريو �الأ�شا�شي لثالث �شنو�ت 

قبل �أن يرتفع ويتجاوز م�شتوى �ل�شيناريو �إىل �الأبد يف حالة 

�ل�شبط �ملبني على تخفي�س �ال�شتهالك و�لتحويالت �حلكومية. 

ويتم بلوغ نقطة �لتعادل بعد خم�س �شنو�ت من تاريخ �لبد�ية، 

�إجمايل  حيث جمموع �ملكا�شب يف وقت الحق يو�زن خ�شائر 

�لناجت �ملحلي �ل�شنوية يف �ل�شنو�ت �الأوىل.  

�لت�شويهية  �لنو�حي  عن  �لتقليدية  �لفكرة  مع  �لت�شنيف  هذ�  يت�شق     
�2

ن�شبيا على جانب �لعر�س و�لتي ت�شببها �الأدو�ت �ملالية �ملختلفة. 

حت�شنا  �لثالثة  جمموعة  يف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  يحقق     
�3

ن�شبة �شايف �خل�شوم  �أن  د�ئما يف ر�شيد ح�شابها �جلاري، وهو ما يعني 

تتجه  �لثالثة  جمموعة  يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل   )NFL( �خلارجية 

مقارنة  �لو�رد�ت  �رتفاع  فاإن  �لطويل،  �ملدى  وعلى  تنازيل.  م�شار  يف 

بال�شادر�ت يف �لنموذج �لنقدي و�ملايل �لعاملي �ملتكامل ي�شمن ��شتقر�ر 

ن�شبة �شايف �الأ�شول �خلارجية �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي عند م�شتوى �أدنى 

بدال من هبوطه �لد�ئم. 



الف�صل 3      �آثار �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة على �القت�شاد �لكلي: هل ن�شعر بوطاأتها؟

113 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

درو�ض مفيدة للبلدان التي تنظر يف 

�صبط اأو�صاع املالية العامة

يلخ�س هذ� �لق�شم �لنتائج �لرئي�شية للف�شل وي�شتعر�س 

�أو�شاع  �أهم �لدرو�س �ملفيدة للبلد�ن �لتي تنظر يف �شبط 

جميع  قيام  ُيَرجح  �لر�هنة.  �لبيئة  ظل  يف  �ملالية 

�القت�شاد�ت �ملتقدمة تقريبا ب�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة 

عند نقطة ما م�شتقبال لو�شع مر�كزها �ملالية جمدد� على 

م�شار قابل لال�شتمر�ر. وتقدم �الأدلة �ملبنية على �لتحليل 

�لتاريخي لالقت�شاد�ت �ملتقدمة ومناذج �ملحاكاة يف هذ� 

�لف�شل درو�شا عديدة. 

�ملايل  �لتق�شف  �أن  �إىل  تذهب  �لتي  �لفكرة  وحتظى 

من  �شئيل  بقدر  �لق�شري  �ملدى  على  �لنمو  وترية  يعجل 

�لدعم يف �لبيانات. وعادة ما ُيْحِدث �لتق�شف �ملايل �آثار� 

�لق�شري،  �لن�شاط �القت�شادي على �ملدى  �نكما�شية على 

ويوؤدي  �لبطالة.  معدالت  وترتفع  �لناجت  ينخف�س  بينما 

�لناجت  �إجمايل  من   %1 يعادل  مبا  �ملو�زنة  تخفي�س 

بنحو  �ملحلي  �لطلب  �نخفا�س  �إىل  �لعادة  يف  �ملحلي 

مئوية.  نقطة   0،3 يبلغ  �لبطالة  معدل  يف  و�رتفاع   %1

ويف �لوقت ذ�ته، عادة ما تزد�د �ل�شادر�ت �ل�شافية مما 

ي�شع حد� للتاأثري على �إجمايل �لناجت �ملحلي فيبلغ معدل 

�نخفا�شه %0،5. 

�ل�شغوط  بع�س  �ملركزية  �لبنوك  تو�زن  ما  وعادة 

وترت�جع  �الأ�شا�شي،  �لفائدة  �شعر  بتخفي�س  �النكما�شية 

�أ�شعار �لفائدة �الأطول �أجال، مما يلطف �لتاأثري �لو�قع على 

�لطلب �ملحلي. ومن �ملرجح �أن ي�شفر �شبط �أو�شاع �ملالية 

�أ�شعار  كانت  �إذ�  �ل�شلبية  �الآثار  من  �أكرب  قدر  عن  �لعامة 

�لفائدة قريبة من �ل�شفر ولي�س يف مقدور �لبنوك �ملركزية 

تقدمي تن�شيط نقدي — كما هو �حلال يف �لوقت �حلا�رض 

يف عدد من �لبلد�ن. 

وعادة ما يكون لرت�جع �لقيمة �حلقيقية للعملة �ملحلية 

�ل�شادر�ت  حفز  خالل  من  �الآثار  تخفيف  يف  مهم  دور 

�ل�شافية، كما �أنه ين�شاأ من �نخفا�س �شعر �ل�رضف �ال�شمي 

تخفي�س  لتعذر  فنظر�  ثم،  ومن  �لعملة.  قيمة  تخفي�س  �أو 

�شعر �ل�رضف �حلقيقي وزيادة �ل�شادر�ت �ل�شافية جلميع 

�لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  فاإن  و�حد،  �آن  يف  �لبلد�ن 

�الأرجح  على  يولد  �لبلد�ن  من  كثري  متز�من يف  نحو  على 

تكاليف مرتفعة ب�شفة خا�شة. كذلك من �ملرجح �أن تنجم 

عن �لتق�شف �ملايل تكاليف �أعلى تتكبدها �لبلد�ن �الأع�شاء 

يف �حتاد نقدي نظر� لتقل�س �لنطاق �ملتاح خلف�س قيمة 

ح�شا�شية  ت�شاعد  كان  رمبا  �لوقت،  نف�س  ويف  عملتها. 

�لعامة و�لدين �حلكومي، يف ظل  �إز�ء عجز �ملالية  �ل�شوق 

للت�شحيح  لي�س  �أنه  على  ينطوي  �لر�هنة،  �لعاملية  �لبيئة 

تاأثري �شلبي على �لنمو.  

تخفي�شات  باأن  �أي�شا  �مل�شتخل�شة  �لنتائج  وتفيد 

�لعجز �لقائمة على �الإنفاق، ال �شيما �ملبنية على تخفي�س 

بتد�بري  مقارنة  �أقل  �نكما�شية  �آثار  عن  ت�شفر  �لتحويالت، 

�الأ�شباب  �أحد  ويرجع  �ل�رض�ئب.  على  �لقائم  �لت�شحيح 

�لرئي�شية ور�ء هذ� �لفرق �إىل ما �عتادته �لبنوك �ملركزية 

من تقدمي قدر �أقل من �لتن�شيط �لنقدي يف فرت�ت �لت�شحيح 

�لقائم على �ل�رض�ئب، ال �شيما حينما تنطوي على زياد�ت 

يف �ل�رض�ئب غري �ملبا�رضة �لتي تفر�س �شغوطا �شعودية 

�أن  �ل�شوء جمدد� على  �لنتيجة  وتلقي هذه  �لت�شخم.  على 

عملية �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة تكون على �الأرجح �أ�شد 

وطاأة يف غياب �لدور �لد�عم لتخفي�س �شعر �لفائدة.

وغالبا ما يكون �لتق�شف �ملايل يف �لبلد�ن �لتي تو�جه 

�ل�شيادية  �لديون  �شد�د  عن  �لتوقف  خماطر  يف  �رتفاعا 

لل�شبط  التو�صعية  االآثار  ولكن  �نكما�شا.  �أقل  رة  وَّ �مُلَت�شَ

وتفيد  �ملجموعة.  هذه  يف  حتى  عادية  غري  باأنها  تت�شم 

هذه �لنتيجة باأن �الآثار �ل�شلبية ق�شرية �الأجل تكون على 

�الأرجح �أ�شغر يف �القت�شاد�ت �لتي تو�جه �شغوط �شوقية 

�أقوى يف �لوقت �حلا�رض.  

�لعامة  �أو�شاع �ملالية  �إىل ذلك، يحقق �شبط  و�إ�شافة 

خا�شة،  وب�شفة  �لطويل.  �ملدى  على  منفعة  �الأرجح  على 

�لفائدة  �أ�شعار  �إىل تخفي�س  �لدين  �أن يوؤدي تر�جع  ُيرجح 

بتخفي�س  ي�شمح  مما  �لفائدة،  مدفوعات  �أعباء  وتخفيف 

�ل�رض�ئب �لت�شويهية م�شتقبال. ومن �شاأن هذه �الآثار جذب 

�ال�شتثمار وزيادة �لناجت على �ملدى �لطويل. 

من  عدد  �شاأن  من  �الأول،  �لف�شل  يف  ورد  كما  و�أخري�، 

ت�شحيح  بر�مج  م�شد�قية  يعزز  �أن  �ل�شيا�شات  �إجر�ء�ت 

�ملعاك�شة  �الآثار  تخفيف  ثم  ومن  �لعامة،  �ملالية  �أو�شاع 

لل�شبط على �ملدى �لق�شري. وميكن �أن تت�شمن هذه �لتد�بري 

تقوية موؤ�ش�شات �ملالية �لعامة و�إ�شالح نظامي م�شتحقات 

�لتقاعد و�لرعاية �ل�شحية �لعامة. ومن �شاأن هذه �لتد�بري 

�أو�شاع  ت�شحيح  عملية  �أثناء  �لن�شاط  دعم  يف  �مل�شاعدة 

�الأ�رض  ثقة  حت�شني  يف  �إ�شهامها  بقدر  �لعامة  �ملالية 

و�الأعمال وزيادة توقعات �لدخل �مل�شتقبلي. 

امللحق 3-1: م�صادر البيانات

يف  �مل�شتخدمة  �لبيانات  م�شادر   2-3 �جلدول  يورد 

�لتحليل. كما يعر�س �جلدوالن 3-3 و3-� حاالت �شبط 

�أو�شاع �ملالية �لعامة �ملحددة ��شتناد� �إىل �ملنهج �ملبني 

�ملالية  �أو�شاع  �شبط  حاالت  �أما  �إجر�ء�ت.  �تخاذ  على 

�لعامة �ملحددة بناء على �ملنهج �لقيا�شي فهي و�ردة يف 

�جلدول 5-3. 
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اجلدول 3-3: املنهج القائم على اتخاذ اإجراءات: حاالت االنكما�ض املايل الطفيف 

)اأقل من 1.5% من اإجمايل الناجت املحلي( 

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة�القت�شاد

198019851988199�1995199�199719981999�أ�شرت�ليا

1982198�19901992199�1995199�199719981999بلجيكا

1980198119821983198�1985198�198719881989199019911992كند�

1993199�1995199�199719981999

1995�لد�منرك

198�1988199519992000200�2007فنلند�

198�198�19871988198919911995199�199719982000200�2007فرن�شا

�19821983198�1985198�19871988198919921993199�1995199�أملانيا

1998199920002003200�2005200�2007

�198�1985198�آيرلند�

199�199�1998200�2005200�2007�إيطاليا

2003200�2005200�2007�ليابان

2000200120032005200�2007�لربتغال

1983198�1985198�19871988198919921993199�1995199�1997�إ�شبانيا

1998

1983198�198�1992199�19972007�ل�شويد

1982199�1995199�19981999�ململكة �ملتحدة

198019811985198�198819901993199�2000�لواليات �ملتحدة

�مل�شدر: ح�شابات خرب�ء �شندوق �لنقد �لدويل. 

اجلدول 3-2: م�صادر البيانات 

�مل�شدر�ملتغري

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �ال�شتهالك �حلقيقي

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �ال�شتثمار �حلقيقي

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �ل�شادر�ت �حلقيقية

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �لو�رد�ت �حلقيقية

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »موؤ�رض�ت �لتنمية �لعاملية« لدى �لبنك �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق معدل �لبطالة

�القت�شاد �لعاملي«

قاعدة بيانات »�الإح�شاء�ت �ملالية �لدولية«�شعر �ل�رضف �لفعلي �ال�شمي

قاعدة بيانات »�الإح�شاء�ت �ملالية �لدولية«�شعر �ل�رضف �لفعلي �حلقيقي

موؤ�ش�شة Bloomberg Financial Markets، و�ل�شلطات �لوطنية، وقاعدة بيانات �أ�شعار �لفائدة �الأ�شا�شية و�لعائد على �ل�شند�ت �لبالغة مدتها ع�رض �شنو�ت

Thomson  Datastream

�رضكة �ملوؤ�ش�شات �ال�شتثمارية )Institutional Investor(تقدير جد�رة �ملوؤ�ش�شات �ال�شتثمارية

در��شة Alesina and Ardagna (2010)، و »منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن فائ�س �ملو�زنة �الأولية �ملعدل دوريا % من �إجمايل �لناجت �ملحلي

�القت�شادي«
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اجلدول 3-4: املنهج القائم على اتخاذ اإجراءات: حاالت االنكما�ض املايل الكبري

)اأكرب من 1.5% من اإجمايل الناجت املحلي(

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة�القت�شاد

198�1987�أ�شرت�ليا

198319871993بلجيكا

كند�

�1983198�1985198�لد�منرك

19921993199�199�19971998فنلند�

فرن�شا

1997�أملانيا

19821983198719882009�آيرلند�

1992199319951997�إيطاليا

1997�ليابان

19832002�لربتغال

�إ�شبانيا

�19931995199�ل�شويد

19811997�ململكة �ملتحدة

1991�لواليات �ملتحدة

     �مل�شدر: ح�شابات خرب�ء �شندوق �لنقد �لدويل. 

Alesina and Ardagna (2010) اجلدول 3-5: حاالت االنكما�ض املايل الكبري املحددة يف درا�صة

�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة�القت�شاد

19871988�أ�شرت�ليا

�1982198�1987200بلجيكا

1981198�19871995199�1997كند�

1983198�1985198�2005�لد�منرك

1981198�1988199�199�19982000فنلند�

�199فرن�شا

199�2000�أملانيا

198�1987198819892000�آيرلند�

1980198219901991199219972007�إيطاليا

�198�19992001200�ليابان

�19821983198�1988199219952002200�لربتغال

�198�1987199�199�إ�شبانيا

�19811983198�198�1987199�199�1997200�ل�شويد

19821988199�199719982000�ململكة �ملتحدة

�لواليات �ملتحدة

Alesina and Ardagna (2010). مل�شدر: در��شة�     

امللحق 3-2: منهج التقدير

ينظر �لتحليل �لو�رد يف منت �لن�س يف �لتاأثري �حلايل 

من  ومبزيد  �لعامة.  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  و�ملتاأخر 

�لتحديد، فاملعادلة �ملقدرة هي: 

	 	2	 2	
  git	=	a	+	∑	bj gi,t–j	+	∑	bsABFCi,t–s	+	ui,	 j=1	 s=0

 )i=1,…,15( 	ith �لبلد  �إىل   i �الأ�شفل   �لرمز  ي�شري  حيث 

 ،)t=1980,	…,	2009( tth  إىل �ل�شنة� t وي�شري �لرمز �الأ�شفل

و g هي ن�شبة �لتغري % يف �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي؛ 

�أو�شاع �ملالية  �مُلَقدَّر  لتد�بري �شبط  وABFC  هو �حلجم 

من  مئوية  كن�شبة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �لقائمة  �لعامة 

uit، على  �ال�شطر�ب،  حد  ويتحدد  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل 

�أ�شا�س منوذج عنا�رض �خلطاأ مزدوج �الجتاه: 

uit  = mi	+	lt	+	nit,

�أثر  �إىل  ت�شري   lt و  ثابت،  ُقْطري  �أثر  �إىل  ت�شري   mi حيث 

زمني ثابت. وتر�شد �الآثار �لزمنية �لتحوالت يف �ملتغري�ت 

)1-3()2-3(
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�الأثر  وير�شد  �لعاملية.  �القت�شادية  �لدورة  مثل  �لعاملية، 

�لثبات  حالة  يف  �لنمو  معدالت  فروق  �لثابت  �لُقْطري 

 )F-tests( �لتباين  ن�شبة  �ختبار�ت  تقبل  وال  �لبلد�ن.  بني 

وُت�شتخدم  �لثابتة.  �لزمنية  و�الآثار  �لُقْطرية  �الآثار  غياب 

لتاأثري  �لنب�شية  �ال�شتجابة  د�لة  �إىل  للتو�شل  دلتا  طريقة 

�الإجر�ء�ت �ملالية على م�صتوى �لناجت، �إ�شافة �إىل نطاقات 

�خلطاأ �ملعياري �لو�حد.

و�أُجريت عدة عمليات للتحقق من ثبات �لنتائج: 

كان ال�شتبعاد فرت�ت تاأخر �لنمو �أثر طفيف على �لنتائج   •
)�ل�شكل �لبياين 3-13(. و�إذ� تر�جعت �حتماالت �ل�شبط 

عالقة  هناك  تكون  �أن  ُيتوقع  �شعيف،  �قت�شاد  يف 

�شاأن  ومن  و�ل�شبط،  �ملتاأخر  �لناجت  منو  بني  �رتباط 

تاأثري كبري على  له  �أن يكون  �ملتاأخر  �لناجت  �أثر  �شبط 

وجود  بعدم  تفيد  �لتي  فالنتيجة  ثم،  ومن  �لتقدير�ت. 

�أن  تبني  �إذ  �الطمئنان،  على  تبعث  �لكبري  �لتاأثري  هذ� 

 
��

م�شدر �لتحيز يف عينتنا �شغري.

�أرالنو— �إجر�ء   — كان ال�شتخد�م منهج تقدير بديل   •
)�ل�شكل  �لنتائج  على  طفيف  تاأثري   —  )1991( بوند 

�لبياين 3-�1(. وكما ورد يف �لنقا�س �أعاله، تفيد هذه 

�الرتباط  �لناجت عن عالقة  �لتحيز  مقد�ر  باأن  �لنتيجة 

بني �لنتائج �لثابتة و�ملتغري�ت �لتابعة �ملتاأخرة �شغري 

يف هذه �لعينة. 

و�أدى تق�شيم عينة �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة ح�شب   •
�إجمايل  �إىل  �ل�رض�ئب  )ن�شبة  �حلكومي  �جلهاز  حجم 

�لناجت �ملحلي يف �ل�شنو�ت �لثالثة �ل�شابقة على �شبط 

�إىل نتيجة مثرية  �لتو�شل  �إىل  �لعامة(  �أو�شاع �ملالية 

لالهتمام. فاالقت�شاد�ت �لتي لديها جهاز حكومي �أكرب 

�إجمايل �لناجت �ملحلي  �إىل  يف �لبد�ية )ن�شبة �ل�رض�ئب 

�أعلى من م�شتوى �لو�شيط �لبالغ �2%(، تتحمل تكاليف 

حكومي  جهاز  لديها  �لتي  �القت�شاد�ت  من  �أقل  ناجت 

�الأجهزة  فاإقد�م  هذ�،  ومع   
�5

�لبد�ية. يف  �أ�شغر 

على  �ملعتمد  �ل�شبط  على  حجما  �الأكرب  �حلكومية 

�الإنفاق تزد�د على �الأرجح مقارنة باالأجهزة �حلكومية 

�لتي  �لفروق  و�شوح  درجة  وتنخف�س  حجما.  �الأ�شغر 

ُتعزى �إىل حجم �جلهاز �حلكومي عند �حلفاظ على ثبات 

�ل�شبط  تكاليف  تت�شاوى  خا�شة،  وب�شفة  �ملكونات. 

�لتي  �لناجت  �ملتمثلة يف خ�شائر  �ل�رض�ئب  على  �لقائم 

ومن  و�ل�شغرية.  �لكبرية  �حلكومية  �الأجهزة  تتكبدها 

)�لقائم على �ل�رض�ئب مقابل  �ل�شبط  �أن منط  ثم، يبدو 

�لقائم على �الإنفاق( �أهم من حجم �جلهاز �حلكومي يف 

�أو�شاع �ملالية  �لناجت �لناجتة عن �شبط  حتديد تكلفة 

�لعامة. 

    عالوة على ذلك، �أدى ��شتخد�م فو��شل زمنية خمتلفة �الأطو�ل )حتى 
��

�أربعة( �إىل �لتو�شل �إىل نتائج مماثلة.

   مت �لتو�شل �إىل نتائج م�شابهة عند ��شتخد�م ن�شبة �الإنفاق �حلكومي 
�5

�إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي كمتغري بديل حلجم �جلهاز �حلكومي. 
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�لنتائج  عنها  ك�شفت  �لتي  �النكما�س  درجة  و�زد�دت   •
عندما �قت�رضت عينة ت�شحيح �أو�شاع �ملالية �لعامة على 

حاالت يف �قت�شاد�ت تعتمد نظام �شعر �ل�رضف �لثابت. 

وظلت هذه �لنتيجة ثابتة يف ظل ت�شنيفي �شندوق �لنقد 

�لدويل الأنظمة �ل�رضف �لو�قعية و�لقانونية. وتت�شق هذه 

�لنتيجة مع نظرية ماندل-فلمينغ �ملعيارية ومع عدد 

   Mendoza,من �لدر��شات يف �الآونة �الأخرية مثل در��شة

�أن  �إىل  تخُل�س  �لتي   Ilzetzki, and Végh )2009( 
�لتي  �القت�شاد�ت  يف  �أكرب  �لعامة  �ملالية  ُم�شاِعفات 

تعتمد نظم �شعر �ل�رضف �لثابت. 

ومل ينتج عن تق�شيم عينة حاالت �شبط �أو�شاع �ملالية   •
�لعامة على �أ�شا�س �النفتاح �لتجاري )ن�شبة �ل�شادر�ت 

تغيري  �أي  �ملحلي(  �لناجت  �إجمايل  �إىل  �لو�رد�ت  ز�ئد 

ملمو�س يف �لنتائج. 

امللحق 3-3: حتديد فرتات �صبط اأو�صاع 

املالية العامة: املنهج القيا�صي مقابل 

املنهج املبني على اإجراءات

يعر�س �ل�شكل �لبياين 3-15 خمطط �نت�شار حلاالت �رتفاع 

�ملقيا�س   —)CAPB( �الأويل للمو�زنة �ملعدل دوريا  �لر�شيد 

�ملحور  على   — �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  ل�شبط  �ملعياري 

على  بناء  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  حجم  مقابل  �لر�أ�شي 

�لبياين  �ل�شكل  ويعر�س  �الأفقي.  �ملحور  على  �ل�شيا�شات  �شجل 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �رتفاع  �شهدت  �لتي  �ل�شنو�ت 

دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �أو �لتي �أ�شار �شجل �ل�شيا�شات 

بيانات  وتوؤخذ   
��

خاللها. �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �إىل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي  �إىل  ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

ويعر�س   
�7

.Alesina and Ardagna )2010( در��شة  من 

�لركن يف �أعلى �ليمني من خمطط �النت�شار �حلاالت �لتي �تفق 

�ملقيا�شان على �أنها تنطوي على �شبط كبري الأو�شاع �ملالية 

وي�شمل  �ملحلي(.  �لناجت  �إجمايل  من   %1،5 من  )�أكرث  �لعامة 

�حلالتني   -)1987( و�آيرلند�   )1983( �لد�منرك  مثل  حاالت 

 Giavazzi and Pagano در��شة  عليهما  �ل�شوء  �ألقت  �للتني 

 )1990( يف تناولها مل�شاألة �نكما�س �ملالية �لعامة �لتو�شعي. 

عديدة  حاالت  �أي�شا   15-3 �لبياين  �ل�شكل  يعر�س  هذ�،  ومع 

يْخُل�س فيها �ملنهج �لقيا�شي ومنهجنا �إىل ��شتنتاجات خمتلفة 

من حيث وجود حالة �شبط الأو�شاع �ملالية �لعامة وحجمها.  

�أدق يف حتديد حاالت  �لذي يكون عادة  ما هو �ملنهج 

�ل�شوؤ�ل  هذ�  على  لالإجابة  �لعامة؟  �ملالية  �أو�شاع  �شبط 

نركز على �أكرب �أوجه �لتفاوت بني �ملنهجني: �لع�رض حاالت 

�أنها  على  �لتاريخية  �ل�شجالت  يف  �أدلة  توجد  ال  �لتي  �حلاالت  �أما     
��

�أو�شاع �ملالية �لعامة فتقابلها �مل�شاهد�ت على �متد�د  تنطوي على �شبط 

خط �ل�شفر على �ملحور �الأفقي، بينما �لقيمة �ملوجبة على �ملحور �لر�أ�شي.  

   حاالت �رتفاع ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت 
�7

�ملحلي �إىل �أكرث من 1،5 نقطة مئوية يف �ل�شكل �لبياين 3-15 هي نف�شها 

�لو�ردة على �عتبار �أنها عمليات ت�شحيح كبري الأو�شاع �ملالية �لعامة يف 

 .Alesina and Ardagna )2010( يف در��شة A1  جلدول�
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�لتي يتجاوز �لتفاوت بني �ملنهجني ب�شاأنها 3% من �إجمايل 

يف  �الأقل  على  �ملنهجني  �أحد  تقييم  و�أفاد  �ملحلي.  �لناجت 

كل حالة منها باأن �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة كان كبري 

�ملحلي(.  �لناجت  �إجمايل  من  مئوية  نقطة   1،5 من  )�أكرث 

ويلقي �ل�شكل �لبياين 3-15 �ل�شوء على �لع�رض حاالت.  

�لبياين  �ل�شكل  ي�شار  �الأعلى  �لركن  ونبد�أ باحلاالت يف 

3-15، �لذي ي�شمل �خلم�س فرت�ت �ملحددة كحاالت �شبط 

كبري الأو�شاع �ملالية �لعامة ��شتناد� �إىل �ملنهج �ملعياري، 

بينما يقت�رض ذكرها يف �شجل �ل�شيا�شات على �عتبار �أنها 

حالة �شبط �شغري �أو ال تنطوي على �شبط على �الإطالق. 

�الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �رتفاع  بلغ   :)199�( �أملانيا   •
نقطة   �.� �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل 

مئوية، ولكن �شجل �ل�شيا�شات ي�شري �إىل �أن تد�بري �شبط 

�إجمايل  من   %0.2 تتجاوز  ال  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

�لناجت �ملحلي، وجاء �الرتفاع �لكبري يف ن�شبة �لر�شيد 

عام  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل 

�199 �نعكا�شا لتحويل ر�أ�شمايل كبري ملرة و�حدة عام 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  تغري  يعني  كان   1995

دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي بنحو -7 نقطة مئوية 

عام 1995 و�.� نقطة مئوية عام �199. ومن ثم، فال 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �حلاد  �الرتفاع  بني  عالقة 

وب�شفة  �ملايل.  �لتق�شف  وتد�بري   199� عام  دوريا 

خا�شة، كما ورد يف تقرير »اآخر التطورات االقت�صادية« 

�ل�شادر عن �شندوق �لنقد �لدويل عام �199 )�شفحة 

من  �لعقارية  للديون  و�حدة  ملرة  حتويل  �أُجري   ،)18

�ل�رضقية  و�أملانيا   )Treuhand( �ال�شتئمانية  �لهيئة 

�لناجت  �إجمايل  من   %�.8 بلغ  �لعامة  �حلكومة  �إىل 

�ملحلي عام 1995. و�شجلت “منظمة �لتعاون و�لتنمية 

يف �مليد�ن �القت�شادي” هذه �لعملية باعتبارها زيادة 

�إىل  �أدت  �لتي  �لر�أ�شمالية  �لتحويالت  يف  و�حدة  ملرة 

�إجمايل  من   %2.3 من  �لعامة  �حلكومة  عجز  �رتفاع 

�إجمايل  من   %9.7 �إىل   199� عام  �ملحلي  �لناجت 

م�شتوى  �إىل  �لعجز  وعاد   .1995 عام  �ملحلي  �لناجت 

�أقرب �إىل �لو�شع �لطبيعي عام �199 فبلغ 3.3% من 

عالقة  هناك  فلي�شت  ثم،  ومن  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل 

دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �حلاد  �الرتفاع  بني 

يف عام �199 وتد�بري �لتق�شف �ملايل، و�إمنا ميثل هذ� 

�الرتفاع �نعكا�شا لنهاية حتويل ر�أ�شمايل ال يتكرر. 

�ليابان )1999(: بلغ �رتفاع ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل   •
دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي 9.� نقطة مئوية تقريبا، 

ولكن ال توجد �أدلة يف �شجل �ل�شيا�شات على �تخاذ تد�بري 

ل�شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. وبالفعل فاإن برنامج �شبط 

�أو�شاع �ملالية �لعامة يف �ليابان، �لذي بد�أ عام 1997، 

توجد  وال  حاد،  ركود  فرتة  بدء  عقب   1998 عام  توقف 

�أدلة على ت�شميم تد�بري لتخفي�س عجز �ملو�زنة حتى عام 

ل�شبط  برنامج جديد  �ل�شلطات عن  �أعلنت  2002، حينما 

�أو�شاع �ملالية �لعامة على �متد�د �شنو�ت متعددة )امل�صح 

يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�صادر  االقت�صادي 
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 )2003 OECD 2003 امليدان االقت�صادي: اليابان لعام

)Economic Survey: Japan، �شفحة 15(. وبدال من ذلك، 
فكما ي�شري امل�صح االقت�صادي ال�صادر عن منظمة التعاون 

 1998 لعام  اليابان  االقت�صادي:  امليدان  يف  والتنمية 

ملرة  ر�أ�شماليا  حتويال  �حلكومة  �أجرت   ،)8� )�شفحة 

و�حدة عام 1998 �إىل �لهيئة �لوطنية لل�شكك �حلديدية يف 

�ليابان )Japan National Railway( بلغ 2�،3 تريليون 

ين ياباين )8،�% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(. وما تعنيه 

طبيعة هذ� �لتحويل �لر�أ�شمايل �لذي ال يتكرر هو تغري يف 

�لعامة( بلغ 8،�  )للحكومة  �الأويل �ملعدل دوريا  �لر�شيد 

�لعام  �ملحلي يف  �لناجت  �إجمايل  تقريبا من  مئوية  نقطة 

ن�شبة  يف  للتغري  م�شابه  �الرتفاع  وهذ�   .1999 �لتايل، 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد 

 Alesina لذي بلغ 9.� نقطة مئوية �لذي �حت�شبته در��شة�

بني  عالقة  توجد  ال  ثم،  ومن   .and Ardagna)2010( 

عام  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �حلاد  �الرتفاع 

�الرتفاع  و�إمنا ميثل هذ�  �لتق�شف �ملايل،  1999 وتد�بري 

�حلاد �نعكا�شا لنهاية حتويل ر�أ�شمايل ال يتكرر. 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �رتفاع  بلغ   :)2000( فنلند�   •
تقريبا،  �لناجت �ملحلي 1.� نقطة مئوية  �إجمايل  �إىل  دوريا 

�أو�شاع  �شبط  تد�بري  �أن  �إىل  ي�شري  �ل�شيا�شات  �شجل  ولكن 

 
�8

�ملالية �لعامة مل تتجاوز 0،9% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

وترتبط هذه �حلالة بانتعا�س يف �أ�شعار �الأ�شول: بلغ �رتفاع 

 1999 عام  يف   %70 فنلند�  يف  �حلقيقية  �الأ�شهم  �أ�شعار 

و�8% عام 2000 )موؤ�ش�شة هيفر �أناليتيك�س(. وبلغ �رتفاع 

ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�نعكا�شا  متثالن  مئويتان  نقطتان  منها  مئوية،  نقطة   �،1

�إىل عو�مل ال تتكرر وال عالقة  الرتفاع يف �الإير�د�ت يرجع 

�لتي  �لعو�مل  هذه  وت�شمنت   
�9

�ل�شيا�شات. باإجر�ء�ت  لها 

ال تتكرر �رتفاعا يف �الإير�د�ت �ل�رضيبية �ملقرتنة مبكا�شب 

عقود خيار ح�ش�س �مللكية و�ملكا�شب �لر�أ�شمالية، و�رتفاعا 

يف �الإير�د�ت غري �ل�رضيبية )دخل �مللكية( يرجع يف جانب 

ليونيا  بنك  وزعها  �لتي  �ال�شتثنائية  �الأرباح  �إىل  منه 

�ندماجه  ع�شية  كاملة  ملكية  للدولة  �ململوك   )Leonia(
�لفرق  �أما   .)Sampo( �شمبو  �خلا�شة  �لتاأمني  �رضكة  مع 

�ملتبقي �لبالغ 1.2 نقطة مئوية مقارنة بال�شجل �لتاريخي 

)2.1 مقابل 0.9(، فت�شري قاعدة بيانات �الآفاق �القت�شادية 

 )OECD ملنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�شادي

�ل�شمان  نفقات  �نخفا�س  �إىل   Economic Outlook(
ومع  و�حدة.  مئوية  نقطة  بنحو  دوريا  �ملعدلة  �الجتماعي 

هذ�، مل نتمكن من �لتو�شل �إىل �إ�شارة �إىل تخفي�شات �ل�شمان 

�الجتماعي يف �ل�شجالت �لتاريخي، مثل �مل�شح �القت�شادي 

 )OECD �القت�شادي  �مليد�ن  يف  و�لتنمية  �لتعاون  ملنظمة 

يف  �الإنفاق  لتقييد  �نعكا�شا  �الأ�شا�س  يف  �لعامة  �ملالية  تد�بري  كانت     
�8

)OECD Economic Surveys 1999–2000, p. 36( حلكومة �ملركزية�

 OECD Economic Surveys: تقارير  من   2002-2001 عدد  ي�شري     
�9

�الرتفاع  بالغ  “فائ�شا  �شجلت   2000 عام  مو�زنة  نتائج  �أن  �إىل   Finland
يرجع ب�شفة �أ�شا�شية �إىل عو�مل ال تتكرر” )�شفحة 37(.

عام  بوجه  ن�شتنتج  فنحن  ثم،  ومن   
50

.Economic Survey(
�إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �رتفاع  �أن 

�لناجت �ملحلي �لذي بلغ 1.� نقطة مئوية ينطوي على مبالغة 

يف مقد�ر �ل�شبط عام 2000 مبا ي�شل �إىل نقطتني مئويتني 

على �الأقل، ورمبا ما يقرب من 3 نقاط مئوية. 

�ليابان )�200(: بلغ �رتفاع ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل   •
دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي 1.� نقطة مئوية، ولكن 

�شجل �ل�شيا�شات ي�شري �إىل �أن تد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية 

�لعامة مل تتجاوز 0،�7% من �إجمايل �لناجت �ملحلي، �الأمر 

�لذي ينطوي على تفاوت مقد�ره �.3% تقريبا من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي. وفيما يخ�س تد�بري �ل�شبط �لفعلية، ي�شري 

بنحو  �لعامة  �ال�شتثمار�ت  تخفي�س  �إىل  �ل�شيا�شات  �شجل 

0،27% من �إجمايل �لناجت �ملحلي )تقرير خرب�ء �ل�شندوق 

)IMF Staff Report(، �ل�شفحتان 32 و33(  لعام 2007 

�لزياد�ت يف �رضيبة �لدخل حو�يل 2 تريليون  كما بلغت 

در��شة   – �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %0.�( ياباين  ين 

Takahashi and Tokuoka, 2010(. ويف نف�س �لوقت، 
بلغ �رتفاع ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل 

�ل�شادر عن  �لناجت �ملحلي كما ورد يف �مل�شح �القت�شاد 

 )2008 �ليابان   :2008 لعام  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

مئوية  نقطة   3.2 OECD Economic Surveys: Japan( 

عام �200 )�جلدول 3-1، �شفحة �5، �ل�شطر �(. ومن ثم، 

يرجع جزء من �لتفاوت )0.9 نقطة مئوية( �إىل �لفروق بني 

�مليد�ن  و�لتنمية يف  �لتعاون  �القت�شادي ملنظمة  �مل�شح 

 ،Alesina and Ardagna )2010(  القت�شادي، ودر��شة�

من حيث �لطريقة �مل�شتخدمة يف �حت�شاب �لر�شيد �الأويل 

�أن جزء�  �إىل  �إىل ذلك، ي�شري �مل�شح  �إ�شافة  �ملعدل دوريا. 

نتج  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �لزيادة  من  كبري� 

حت�شن  �إىل  �أدت  باالأ�شول  متعلقة  تتكرر  ال  عمليات  عن 

ر�شيد �ملالية �لعامة عام �200 ولكن مل تكن لها عالقة 

ويف   
51

�الإنفاق. تخفي�شات  �أو  �ل�رضيبية  بالزياد�ت 

باالأ�شول،  �ملرتبطة  تتكرر  ال  �لتي  �لعمليات  هذه  غياب 

منظمة  عن  �ل�شادر  �القت�شادي  �مل�شح  تقدير�ت  ت�شري 

�لتعاون و�لتنمية لعام 2008: �ليابان �إىل �أن �رتفاع ن�شبة 

�ملحلي   �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد 

مل يتجاوز �،0 نقطة مئوية عام �200 )منظمة �لتعاون 

�شفحة   ،1-3 �جلدول  �القت�شادي،  �مليد�ن  يف  و�لتنمية 

ن�شبة  يف  �لتغري  تعديل  مت  متى  ثم،  ومن   .)8 �ل�شطر   ،�5

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد 

الإز�لة �أثر عمليات �الأ�شول �لتي لي�س لها عالقة بالزياد�ت 

ن�شبة  يف  �الرتفاع  فاإن  �الإنفاق،  وتخفي�شات  �ل�رضيبية 

   ُيالحظ �أن تخفي�شات نفقات �ل�شمان �الجتماعي- غري �مل�شجلة على 
50

جانب نفقات �حلكومة �ملركزية- لي�شت جزء� من �لتد�بري �لبالغة 0،9% من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �لتي نحددها يف �شجل �ل�شيا�شات. 

   ي�شري �مل�شح �القت�شادي �ل�شادر عن منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن 
51

 )2008 OECD Economic Survey: Japan( القت�شادي لعام 2008: �ليابان�

�إىل �أن �لعو�مل �لتي ال تتكرر ت�شمل �إير�د�ت �حلكومة �ملالية من �شناديق تقاعد 

و�إير�د�ت  �ل�رضيعة،  �لطرق  �رضكات  بخ�شخ�شة  �ملرتبطة  و�الإير�د�ت  �ل�رضكات، 

�ملالية  قرو�س  ل�شندوق  �خلا�س  �حل�شاب  من  �الحتياطيات  �شندوق  حتويل 

�لعامة �إىل �حلكومة �ملركزية” )�شفحة �5(. 
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�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد 

من   %0،�7 �لبالغة  �ل�شيا�شة  لتد�بري  تقديرنا  من  يقرتب 

�إجمايل �لناجت �ملحلي. 

بلجيكا )�198(: بلغ �رتفاع ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل   •
مئوية،  نقطة   �.7 �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا 

�أو�شاع  �أن تد�بري �شبط  �إىل  �ل�شيا�شات ي�شري  ولكن �شجل 

�ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  بلغت 0.88% من  �لعامة  �ملالية 

�إجمايل  من  تقريبا   %3.8 مقد�ره  فرق  على  ينطوي  مما 

بيانات  قاعدة  ت�شري  �لوقت،  نف�س  ويف   
52

�ملحلي. �لناجت 

�لتعاون  �ل�شادر عن منظمة  �القت�شادية«  »�الآفاق  تقرير 

ن�شبة  �رتفاع  �إىل  �القت�شادي  �مليد�ن  يف  و�لتنمية 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد 

مبقد�ر 1.� نقطة مئوية يف عام �198. ومن ثم، يرجع 

�لفروق يف  �إىل  �لتفاوت )�.0 نقطة مئوية(  جزء من هذ� 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  �حت�شاب  يف  �مل�شتخدمة  �لطريقة 

دوريا. �أما �جلزء �ملتبقي من �لتفاوت )3.2 نقطة مئوية(، 

يتكرر  ال  ر�أ�شمايل  حتويل  نهاية  �إىل  معظمه  يف  فريجع 

بيانات  قاعدة  ت�شري  خا�شة،  وب�شفة   .1983 عام  يف 

�لتعاون  �ل�شادر عن منظمة  �القت�شادية«  »�الآفاق  تقرير 

ال  �رتفاع  حدوث  �إىل  �القت�شادي  �مليد�ن  يف  و�لتنمية 

يتكرر يف �لتحويالت �لر�أ�شمالية عام 1983 مما �أدى �إىل 

�إىل �إجمايل  �نخفا�س ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

�لناجت �ملحلي مبقد�ر 2.1 نقطة مئوية عام 1983. و�أدى 

�إىل   198� عام  يف  يتكرر  ال  �لذي  �لتحويل  هذ�  �نتهاء 

�رتفاع مقد�ره 2.1 نقطة مئوية يف ن�شبة �لر�شيد �الأويل 

بيانات  )قاعدة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  �ملعدل دوريا 

�لتعاون  �ل�شادر عن منظمة  �القت�شادية«  »�الآفاق  تقرير 

فبا�شتبعاد  ثم،  ومن  �القت�شادي(.  �مليد�ن  يف  و�لتنمية 

يتقل�س  يتكرر،  ال  �لذي  �لر�أ�شمايل  �لتحويل  هذ�  تاأثري 

�لتفاوت بني �ملنهج �لقيا�شي ومنهجنا �ملبني على �تخاذ 

�إىل %1،1  �لناجت �ملحلي  �إجمايل  �إجر�ء�ت من 3.2% من 

 
53

من �إجمايل �لناجت �ملحلي )3.2 ناق�س 2.1(.

�أ�شفل  �لركن  يف  حاالت  �خلم�س  �إىل  ذلك  بعد  وننتقل 

ميني �ل�شكل �لبياين 3-15 — �لفرت�ت �ملحددة باعتبارها 

على  بناء  �لعامة  �ملالية  الأو�شاع  كبري  �شبط  فرت�ت 

منهجنا �ملبني على �تخاذ �إجر�ء�ت، ولكنها ت�شجل هبوطا 

�أو �رتفاعا طفيفا يف �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا.

�الأويل �ملعدل دوريا  �لر�شيد  �آيرلند� )2009(: �شجلت ن�شبة   •
بلغ �.�  هبوطا  �حلالة  �ملحلي يف هذه  �لناجت  �إجمايل  �إىل 

من  يتاألف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  �أن  �إىل  �ل�شيا�شات  �شجل  ي�شري     
52

كان  �ملكت�شب”،  �لدخل  �شنو�ت على  �ل�شنة وملدة ثالث  ن�شبتها 2% يف  “�رضيبة 
من �ملتوقع �أن حتقق زيادة يف �الإير�د�ت مقد�رها 0،75 نقطة مئوية من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي عام �198 )�مل�شح �القت�شادي �ل�شادر عن منظمة �لتعاون و�لتنمية 

يف �مليد�ن �القت�شادي لعام �1985/198: بلجيكا، �شفحة 11 1984/1985( 

مقد�رها  �الإنفاق  يف  وتخفي�شات   ،OECD Economic Surveys: Belgium(
�لقطاع  �أجور  فاتورة  تخفي�س  من  وتتاألف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %0،13

 )IMF, لعام، وتكاليف �لت�شغيل يف �لقطاع �لعام، ومدخر�ت �ل�شمان �الجتماعي�

 Belgium: Recent Economic Developments, 1984, p. 47(.
�لر�أ�شمالية يف عام 1983  �لتحويالت  �رتفاع  باأن  �ل�شيا�شات     يفيد �شجل 

53

كان يرجع �إىل “�ملعونة �ملبا�رضة لل�شناعة )امل�صح االقت�صادي ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقت�صادي: بلجيكا 198�/1985، �ل�شفحتان 25 و�2(.  

�إىل  ت�شري  �لتاريخية  �ل�شجالت  ولكن  تقريبا،  مئوية  نقطة 

حو�يل  بلغت  �لتي  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  تد�بري  �أن 

ُنفِّذت يف عام 2009.  �لناجت �ملحلي قد  �إجمايل  5.�% من 

يف  وتخفي�شات  �رضيبية  زياد�ت  �لتد�بري  هذه  وت�شمنت 

دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  هبوط  وميثل   
5�

�الإنفاق.

لتاأثري  �نعكا�شا  �لكبري  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  رغم 

�الأ�شهم  �أ�شعار  �شهدت هبوطا حاد�  يف  �لتي  �ملالية  �الأزمة 

�أعاله،  مناق�شتها  �لو�ردة  لالأ�شباب  ونظر�   
55

و�مل�شاكن.

�شلبا  �لتاأثري  �إىل  �حلادة  �النكما�شات  هذه  توؤدي  ما  غالبا 

�إىل عدم دقة  يوؤدي  �الأويل �ملعدل دوريا، مما  �لر�شيد  على 

�ملعدل دوريا يف حتديد  �الأويل  �لر�شيد  �لقائم على  �ملنهج 

�الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  فبينما  وبالفعل،  �ل�شبط.  تد�بري  حجم 

�ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �مُلْحَت�َشَبة يف در��شة 

 �،� مبقد�ر  تنخف�س   Alesina and Ardagna )2010( 

نقطية مئوية، فانخفا�س ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

�لتعاون  منظمة  حتت�شبها  �لتي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل 

و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�شادي ال يتجاوز 1.1 نقطة مئوية. 

وكما كان متوقعا، فاإن هبوط ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل 

دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي مدفوع بانخفا�س حاد يف 

�الإير�د�ت �ل�رضيبية �ملعدلة دوريا، و�لتي ترت�جع مبقد�ر �،2 

نقطة مئوية يف عام 2009 وفقا حل�شابات منظمة �لتعاون 

�ل�رضيبية  �الإير�د�ت  �أما  �القت�شادي.  �مليد�ن  يف  و�لتنمية 

�حلكومية ذ�ت �ل�شلة �ملبا�رضة باأ�شعار �الأ�شول – �ل�رض�ئب 

على �الأرباح �لر�أ�شمالية ور�شوم �لتمغة – فانخف�شت مبقد�ر 

و�شجلت   
5�

 .2009 عام  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %1

ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�رتفاع  من  بد�فع  مئوية  نقطة   0.8 بلغ  �آخر  �نخفا�شا 

و�لتي  �ملعدلة دوريا  �ل�شمان �الجتماعي  مدفوعات منافع 

لي�س لها مقابل يف �شجل �ل�شيا�شات. وبا�شتبعاد هذه �لبنود 

�ملعدلة دوريا، ت�شجل ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �رتفاعا يبلغ 2،3 نقطة مئوية )-1.1 

+ �.2 + 0.8(، وميثل �شبطا كبري� الأو�شاع �ملالية �لعامة 

كما �أنه �أقرب �إىل حد كبري �إىل تقديرنا حلجم �شبط �أو�شاع 

 Alesina and Ardagna در��شة  تقدير  من  �لعامة  �ملالية 

 )2010( �لتي تفيد ببلوغه -�.� نقطة مئوية. 

�الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �رتفاع  يتجاوز  مل   :)1993( �إيطاليا   •
مئوية  نقطة   0.2 �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل 

�مليد�ن  يف  و�لتنمية  �لتعاون  ملنظمة  �القت�شادي  �مل�شح  ي�شري     
5�

  )OECD Economic Survey: Ireland )p.50(( 2009 القت�شادي لعام�

تخفي�شات  عن    2008 يوليو  يف  �الإعالن  �إىل   EC )2008, p. D15( و

�لناجت  �إجمايل  �لتي بلغت مليار يورو )�،0% من  �الإنفاق يف عام  2009 

)OECD Economic Survey: Ireland )pp.50- �مل�شح  ويفيد  �ملحلي(، 

))51 باتخاذ مزيد من تد�بري تخفي�شات �الإنفاق و�لزياد�ت �ل�رضيبية �لتي 
بلغت 3،9% من �إجمايل �لناجت �ملحلي، وهو ما يعني �أن جمموع �ل�شبط بلغ 

5،�% من �إجمايل �لناجت �ملحلي. 

عام  و%20   %�� بن�شبة  �حلقيقية  و�مل�شاكن  �الأ�شهم  �أ�شعار  هبطت     
55

2009، على �لتو�يل )قاعدة بيانات هيفر �أناليتيك�س(. 

�لتمغة  ور�شوم  �لر�أ�شمالية  �الأرباح  على  �ل�رض�ئب  �إير�د�ت  �نخفا�س  بلغ     
5�

73% و�5% يف عام 2009 )�لوثيقة �لبي�شاء �ل�شادرة عن وز�رة �ملالية ب�شاأن 

�الإير�د�ت و�لنفقات يف 2009 و2010(. كذلك �شجلت ن�شبة �ل�رض�ئب غري �ملبا�رضة 

�ملعدلة دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �نخفا�شا بلغ �،1 نقطية مئوية )قاعدة 

يف  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة  عن  �ل�شادر  �القت�شادية”  “�الآفاق  تقرير  بيانات 

 .)OECD Economic Outlook database(( مليد�ن �القت�شادي�
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عام 1993، غري �أن �شجل �ل�شيا�شات يفيد باتخاذ تد�بري �شبط 

كبري بلغ 3.�% من �إجمايل �لناجت �ملحلي. وقد ُيعزى �ل�شبب 

�ملعقول ور�ء هذ� �لتفاوت �لكبري �إىل حدوث �نكما�س �قت�شادي 

حاد عام 1993 �قرتن باأزمة �آلية �أ�شعار �ل�رضف �الأوروبية، 

�الأويل  �لر�شيد  �لقائم على  �ملنهج  دقة  �إىل عدم  يف�شي  مما 

وبالفعل،  �أعاله.  تو�شيحها  �لو�رد  لالأ�شباب  دوريا  �ملعدل 

�إىل �إجمايل  بينما ت�شجل ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

 Alesina and Ardagna لناجت �ملحلي �مُلحت�شبة يف در��شة�

 )2010( �رتفاعا قدره 0.2 نقطة مئوية، فاإن ن�شبة �لر�شيد 

�الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �لتي حتت�شبها 

ت�شجل  �القت�شادي  �مليد�ن  يف  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

�رتفاعا قدره 1.9 نقطة مئوية )قاعدة بيانات تقرير »�الآفاق 

�القت�شادية« �ل�شادر عن منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن 

�القت�شادي(. ومن ثم، يت�شق ح�شاب منظمة �لتعاون و�لتنمية 

يف �مليد�ن �القت�شادي للتغري يف ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل 

�لكبري  �ل�شبط  تد�بري  مع  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا 

يف عام 1993 )�أكرث من 1.5% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(. 

�أقل �إىل حد كبري مما  ومع ذلك، فحتى هذ� �ل�شبط �لتقديري 

جاء  ملا  ووفقا  خا�شة،  وب�شفة  �ل�شيا�شات.  �شجل  يف  جاء 

يف امل�صح االقت�صادي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

ل�شندوق  االقت�صادية«  التطورات  »اآخر  وتقارير  االقت�صادي 

�لنقد �لدويل، فاإن تد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف عام 

م�شدر  �أما  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من   %� جتاوزت   1993

ن�شبة �لتفاوت �ملتبقية مقابل �لتغري يف ن�شبة �لر�شيد �الأويل 

�ملعقول  فتف�شريه  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل 

هو ميل �أ�شاليب �لتعديل �لدوري - يف فرت�ت �لركود �حلاد- 

�لناجت  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  تفاقم  من  جانب  �إرجاع  �إىل 

عن �أدو�ت �لتثبيت �لتلقائي �إىل هبوط �لر�شيد �الأويل �ملعدل 

�الأويل  �لر�شيد  �رتفاع  فاإن  �مل�شكلة،  هذه  وب�شبب  دوريا. 

�أو�شاع  �شبط  تد�بري  حجم  تقدير  من  يقلل  دوريا  �ملعدل 

�ملالية �لعامة.  

�الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  �شجلت  و)1993(:   )1992( فنلند�   •
�ملعدل دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي هبوطا بلغ نقطتني 

مئويتني عام 1992 و�رتفاعا مقد�ره 0.8 نقطية مئوية عام 

�ل�شبط  تد�بري  �أن  �إىل  �ل�شيا�شات  �شجل  ي�شري  بينما   ،1993

عامي  يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  و%3.8   %1.8 بلغت 

1992 و1993، على �لتو�يل. وبرغم تو�فر �أدلة على �تخاذ 

�ل�شنتني، يرجع �نخفا�س  �لتق�شف �ملايل يف هاتني  تد�بري 

�لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا يف عام 1992 على �الأرجح �إىل 

عمق �لركود بعد �ندالع �الأزمة �مل�رضفية يف فنلند� يف نهاية 

�أدت  �آنفا،  �رضحها  �لو�رد  لالأ�شباب  ونظر�   
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 .1991 عام 

هذه �لتطور�ت على �الأرجح �إىل خف�س �الإير�د�ت �ل�رضيبية 

�إىل م�شتويات فاقت  وزيادة حتويالت �ل�شمان �الجتماعي 

التعديل  �أ�شاليب  �إىل  باال�شتناد  به  �لتنبوؤ  ميكن  كان  ما 

ن�شبة  �شجلت  �لفكرة،  هذه  مع  و�ت�شاقا  القيا�صية.  الدوري 

   بلغ �نخفا�س �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي �،�% عام 1991 و%3.8 
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عام 1992، و�شجل معدل �لبطالة �رتفاعا قدره 5.1 نقطة مئوية عام 1992. 

�أخرى �نخفا�شا  �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي مرة  ويف عام 1993، �شجل 

بلغ 0.9%، بينما �شجل معدل �لبطالة �رتفاعا قدره �.� نقطة مئوية.   

�الإير�د�ت �ل�رضيبية �ملعدلة دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي 

بينما  مئوية،  نقطة   1.2 بلغ   1992 عام  يف  �نخفا�شا 

�شجلت ن�شبة نفقات �ل�شمان �الجتماعي �ملعدلة دوريا �إىل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �رتفاعا بلغ 2،3 نقطة مئوية )قاعدة 

منظمة  عن  �ل�شادر  �القت�شادية«  »�الآفاق  تقرير  بيانات 

وبا�شتبعاد  �القت�شادي(.  �مليد�ن  يف  و�لتنمية  �لتعاون 

هذين �لبندين �ملعدلني دوريا، �رتفعت ن�شبة �لر�شيد �الأويل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي مبقد�ر 1.5 نقطة  �إىل  �ملعدل دوريا 

مئوية عام 1992، �أي �أنها �قرتبت من حجم �ل�شبط �ملبني 

�ملحلي(.  �لناجت  �إجمايل  من   %1.8( �ل�شيا�شات  �شجل  على 

وباملثل، فمع ��شتمر�ر �لركود �حلاد، �شجلت ن�شبة �الإير�د�ت 

�ل�رضيبية �ملعدلة دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي يف عام 

ن�شبة  و�شجلت  مئوية،  نقطة   1.1 قدره  �نخفا�شا   1993

�إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدلة  �الجتماعي  �ل�شمان  نفقات 

�رتفاعا قدره 1.9 نقطة مئوية. وبا�شتبعاد  �لناجت �ملحلي 

هذين �لبندين �ملعدلني دوريا، �رتفعت ن�شبة �لر�شيد �الأويل 

�إجمايل �لناجت �ملحلي مبقد�ر 3.8 نقطة  �إىل  �ملعدل دوريا 

مئوية عام 1992، وهو ما يت�شق مع حجم �ل�شبط �ملبني 

على �شجل �ل�شيا�شات )3.8% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(.    

�الأويل �ملعدل دوريا  �لر�شيد  �آيرلند� )1982(: �شجلت ن�شبة   •
�إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �رتفاعا قدره 0،05 نقطة مئوية، 

ولكن ت�شري �ل�شجالت �ل�رضدية �إىل بلوغ جمموع تد�بري �شبط 

�ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من   %3.8 �لعامة  �ملالية  �أو�شاع 

دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  يف  �لطفيف  �الرتفاع  وُيعزى 

فرت�ت  �أثناء  �لدوري  �لتعديل  باأ�شاليب  تتعلق  م�شكالت  �إىل 

و�لتي  �ال�شتهالك،  �رض�ئب  يف  زياد�ت  على  �لقائم  �ل�شبط 

ت�شهد تر�جعا كبري� يف �ال�شتهالك �خلا�س. وب�شفة خا�شة، 

ت�شمنت تد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة يف �آيرلند� عام 

�مل�شافة  �لقيمة  �رضيبة  معدالت  يف  كبري�  �رتفاعا   1982

)10% �إىل 18% بالن�شبة للمعدل �الأدنى، ومن 25% �إىل %30 

�لوقت،  نف�س  ويف  �النتقائية.  و�لر�شوم  �ملعياري(  للمعدل 

�نخف�س �ال�شتهالك �خلا�س �حلقيقي بن�شبة 7.1%، برغم منو 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي بن�شبة 2.3%، يدعمه �لطلب 

 1970 عام  منذ  �لوحيدة  �ل�شنة  هي  تلك  وكانت  �خلارجي. 

�إجمايل  ومنو  �خلا�س  �ال�شتهالك  �نخفا�س  �شهدت  �لتي 

�لناجت �ملحلي. ونتيجة لذلك، �شجلت �إير�د�ت �رضيبة �لقيمة 

�مل�شافة �رتفاعا طفيفا مقارنة مب�شتوى معني من �إجمايل 

�ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  على  �ملبني  و�ملنهج  �ملحلي.  �لناجت 

نظر�  �عتباره  يف  �ل�رضيبية  �ملعدالت  تغري  ياأخذ  ال  دوريا 

للتعديل �لدوري ملتغري�ت �ملالية �لعامة على �أ�شا�س �إجمايل 

�لناجت �ملحلي �لكلي و�فرت��س ثبات �ملرونة مع مرور �لوقت. 

وبالتايل فاإن ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا �إىل �إجمايل 

�لتي  �لكبرية  �ل�رضيبية  �لزياد�ت  تر�شد  ال  �ملحلي  �لناجت 

حدثت يف هذه �ل�شنة. �أما ن�شبة �لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا 

و�لتنمية  �لتعاون  ملنظمة  وفقا  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �إىل 

يف  جاء  مما  �أعلى  �رتفاعا  فت�شجل  �القت�شادي  �مليد�ن  يف 

در��شة )Alesina and Ardagna )2010  — 0.8 نقطية 

مئوية — خملفة بذلك تفاوتا قدره 3% من �إجمايل �لناجت 
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يف  �لعامة  �ملالية  �أو�شاع  �شبط  بتد�بري  مقارنة  �ملحلي 

منهجنا �ملبني على �تخاذ �إجر�ء�ت. وكما يت�شح من �لعملية 

�حل�شابية �لب�شيطة �لتالية، ميكن عزو �أكرث من ن�شف مقد�ر 

�أثناء  �ل�شلوك �ال�شتهالكي غري �لعادي  �إىل  �لتفاوت �ملتبقي 

�لناجت  �إجمايل  �إىل  �ال�شتهالك  ن�شبة  ظلت  فاإذ�  �لفرتة.  هذه 

�ملحلي يف عام 1982 عند نف�س م�شتوى عام 1981 �لبالغ 

زيادة  �شاأن  من  كان   ،%59 �إىل  �نخفا�شها  من  بدال   ،%�5

�إىل  مئوية  نقطة   1.� ت�شيف  �أن  �مل�شافة  �لقيمة  �رضيبة 
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ن�شبة �ل�رضيبة �ملعدلة دوريا �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي.

وكان من �شاأن هذه �لزيادة يف �الإير�د�ت �ل�رضيبية �ملعدلة 

�إجمايل  �إىل  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  ن�شبة  رفع  دوريا 

�لناجت �ملحلي من �لن�شبة �لتي تو�شلت �إليها منظمة �لتعاون 

و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�شادي �لبالغة 0،8 نقطة مئوية �إىل 

�،2 نقطة مئوية، �أي �أقرب �إىل حد كبري من مقيا�شنا ل�شبط 

�أو�شاع �ملالية �لعامة �ملبني على �تخاذ �إجر�ء�ت)3،8% من 

�حلاالت  �إحدى  فهذه  عام،  وبوجه  �ملحلي(.  �لناجت  �إجمايل 

�لتي مل يتمكن فيها �ملنهج �لقيا�شي على ما يبدو من ر�شد 

جزء كبري من تد�بري �لتق�شف �ملايل. 

ومن خالل فح�س �أكرب ع�رض حاالت �ختلف ب�شاأنها �ملنهجان، 

�تخاذ  �ملبني على  �أن منهجنا  �أدلة قوية على  لنا وجود  يتبني 

�إجر�ء�ت �أدق يف حتديد حجم تد�بري �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة. 

على  حمددة  تطور�ت  �إىل  �لتو�شل  من  حاالت  �شبع  يف  ومتكنا 

�لقائمة  �أو �ملو�زنة ت�شبب عدم دقة �ملقايي�س  �شعيد �القت�شاد 

در��شة  ��شتخدمتها  �لتي  دوريا  �ملعدل  �الأويل  �لر�شيد  على 

�ل�شبط،  حجم  حتديد  يف   Alesina and Ardagna )2010(
�أما  �ملقيا�شني.  بني  �لفجوة  من  كبري  جانب  �إليها  ُيعزى  و�لتي 

�حلاالت �لثالثة �ملتبقية )�إيطاليا يف 1993، وفنلند� يف 1992 

�قت�شادية  �نكما�شات  �شجلت  �أو  �أزمات  �شهدت  فقد  و1993(، 

على  �لقائم  �ملنهج  �بتعاد  ت�شبب  �أن  �ملنطقي  من  كان  كبرية 

�لر�شيد �الأويل �ملعدل دوريا عن �لدقة �إىل حد كبري. ومل نتو�شل 

يف �أي حالة من �حلاالت �إىل �أدلة تفيد باأن مقيا�شنا �ملبني على 

�تخاذ �إجر�ء�ت كان غري دقيق �إىل حد كبري. 

املراجع  

Alesina,	Alberto,	2010,	“Fiscal	Adjustments:	Lessons	from	
Recent	History,”	paper	prepared	for	the	ECOFIN	meet-
ing,	Madrid,	April	15.

———,	and	Silvia	Ardagna,	1998,	“Tales	of	Fiscal	Adjust-
ment,”	Economic Policy, Vol.	13,	No.	27,	pp.	487–545.

———,	2010,	“Large	Changes	in	Fiscal	Policy:	Taxes	versus	
Spending,”	Tax Policy and the Economy,	Vol.	24,	ed.	by	
Jeffrey	R.	Brown	)Cambridge,	Massachusetts:	National	
Bureau	of	Economic	Research(.

�ملبا�رضة  غري  �ل�رض�ئب  بلغت   1982 عام  يف  �خل�شو�س،  وجه  وعلى     
58

كن�شبة من �إجمايل �لناجت �ملحلي 15،3%، مما ينطوي على بلوغ معدل �ل�رض�ئب 

غري �ملبا�رضة يف �ملتو�شط �2% - نظر� الأن ن�شبة �ال�شتهالك �إىل �إجمايل �لناجت 

�ملحلي كانت 59%. ومن ثم، فاإن �الإبقاء على ن�شبة �ال�شتهالك �إىل �إجمايل �لناجت 

�ملحلي عند م�شتو�ه عام 1981 �لذي بلغ �5% كان من �شاأنه رفع ن�شبة �ل�رض�ئب 

غري �ملبا�رضة �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي �إىل x  %2�( %1�،9 �5%(- �أي �رتفاع 

هذه �لن�شبة مبقد�ر �،1 نقطة مئوية مقارنة بالن�شبة �حلالية �لبالغة %15،3.   

Alesina,	Alberto,	and	Roberto	Perotti,	1995,	“Fiscal	Expan-
sions	and	Fiscal	Adjustments	in	OECD	Countries,”	
Economic Policy,	Vol.	10,	No.	21,	pp.	205–248.

———,	1997,	“Fiscal	Adjustments	in	OECD	Countries:	
Composition	and	Macroeconomic	Effects,”	IMF Staff 
Papers,	Vol.	44	)June(,	pp.	210–48.

Baldacci,	Emanuele,	and	Manmohan	S.	Kumar,	2010,	“Fiscal	
Deficits,	Public	Debt,	and	Sovereign	Bond	Yields,”	IMF	
Working	Paper	No.	10/184	)Washington:	International	
Monetary	Fund(.

Barro,	Robert	J.,	and	Charles	J.	Redlick,	2009,	“Macroeco-
nomic	Effects	from	Government	Purchases	and	Taxes,”	
NBER	Working	Paper	No.	15369	)Cambridge,	Massa-
chusetts:	National	Bureau	of	Economic	Research(.

Bayoumi,	Tamim,	and	Hamid	Faruqee,	1998,	“A	Calibrated	
Model	of	the	Underlying	Current	Account,”	in	Exchange 
Rate Assessment: Extensions of the Macroeconomic Balance 
Approach,	IMF	Occasional	Paper	No.	167,	 ed.	by	Peter	
Isard	and	Hamid	Faruqee	)Washington:	International	
Monetary	Fund(.

Bernanke,	Ben	S.,	and	Ilian	Mihov,	1998,	“Measuring	Mon-
etary	Policy,”	Quarterly Journal of Economics,	Vol.	113,	
No.	3,	pp.	869–902.

Blanchard,	Olivier	J.,	1990,	“Suggestions	for	a	New	Set	
of	Fiscal	Indicators,”	OECD	Economics	Department	
Working	Paper	No.	79	)Paris:	Organization	for	Economic	
Cooperation	and	Development(.

———,	and	Roberto	Perotti,	2002,	“An	Empirical	Charac-
terization	of	the	Dynamic	Effects	of	Changes	in	Govern-
ment	Spending	and	Taxes	on	Output,”	Quarterly Journal 
of Economics,	Vol.	107	)November(,	pp.	1329–68.

Broadbent,	Ben,	and	Kevin	Daly,	2010,	“Limiting	the	Fall-
Out	from	Fiscal	Adjustment,”	Goldman	Sachs	Global	
Economics	Paper	No.	195	)New	York:	Goldman	Sachs(.

Cerra,	Valerie,	and	Sweta	Saxena,	2008,	“Growth	Dynamics:	
The	Myth	of	Economic	Recovery,”	American Economic 
Review,	Vol.	98,	No.	1,	pp.	439–57.

Christiano,	Lawrence	J.,	Martin	Eichenbaum,	and	Charles	
Evans,	1996,	“The	Effects	of	Monetary	Policy	Shocks:	
Evidence	from	the	Flow	of	Funds,”	Review of Economics 
and Statistics,	Vol.	78,	No.	1,	pp.	16–34.

Christiano,	Lawrence,	Martin	Eichenbaum,	and	Sergio	Rebelo,	
2009,	“When	Is	the	Government	Spending	Multiplier	
Large?”	NBER	Working	Paper	No.	15394	)Cambridge,	
Massachusetts:	National	Bureau	of	Economic	Research(.

Clinton,	Kevin,	Michael	Kumhof,	Douglas	Laxton,	and	
Susanna	Mursula,	2010,	“Budget	Consolidation:	Short-
Term	Pain	and	Long-Term	Gain,”	IMF	Working	Paper	
No.	10/163	)Washington:	International	Monetary	Fund(.

Coenen,	Günter,	Christopher	Erceg,	Charles	Freedman,	
Davide	Furceri,	Michael	Kumhof,	René	Lalonde,	Douglas



الف�صل 3      �آثار �شبط �أو�شاع �ملالية �لعامة على �القت�شاد �لكلي: هل ن�شعر بوطاأتها؟

123 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

Laxton,	Jesper	Lindé,	Annabelle	Mourougane,	Dirk	Muir,	
Susanna	Mursula,	Carlos	de	Resende,	John	Roberts,	Wer-
ner	Roeger,	Stephen	Snudden,	Mathias	Trabandt,	and	Jan	
in	‘t	Veld,	2010,	“Effects	of	Fiscal	Stimulus	in	Structural	
Models,”	IMF	Working	Paper	10/73	)Washington:	Inter-
national	Monetary	Fund(.

Eichengreen,	Barry,	and	Ashoka	Mody,	2004,	“Do	Collective	
Action	Clauses	Raise	Borrowing	Costs?”	The	Economic 
Journal,	Royal	Economic	Society,	Vol.	114,	No.	495,	

	 pp.	247–64.
Engen,	Eric	M.,	and	R.	Glenn	Hubbard,	2004,	“Federal	

Government	Debt	and	Interest	Rates,”	NBER Macro-
economics Annual,	Vol.	19	)Cambridge,	Massachusetts:	
National	Bureau	of	Economic	Research(,	pp.	83–138.

European	Commission	)EC(,	2008,	Ireland—Stability 
Programme Update )October(.	Available	at:	ec.europa.eu/
economy_finance/publications/publication13542_en.pdf.

Freedman,	Charles,	Michael	Kumhof,	Douglas	Laxton,	and	
Jaewoo	Lee,	2009,	“The	Case	for	Global	Fiscal	Stimulus,”	
IMF	Staff	Position	Paper	Note	09/03	)Washington:	Inter-
national	Monetary	Fund(.	

Freedman,	Charles,	Michael	Kumhof,	Douglas	Laxton,	Dirk	
Muir,	and	Susanna	Mursula,	forthcoming,	“Global	Effects	
of	Fiscal	Stimulus	During	the	Crisis,”	Journal of Monetary 
Economics.

Giavazzi,	Francesco,	and	Marco	Pagano,	1990,	“Can	Severe	
Fiscal	Contractions	Be	Expansionary?	Tales	of	Two	Small	
European	Countries,”	NBER Macroeconomics Annual,	
Vol.	5	)Cambridge,	Massachusetts:	National	Bureau	of	
Economic	Research(.

———,	1996,	“Non-Keynesian	Effects	of	Fiscal	Policy	
Changes:	International	Evidence	and	the	Swedish	Experi-
ence,”	Swedish Economic Policy Review,	Vol.	3,	No.	1,	pp.	
67–103.

Hall,	Robert	E.,	2009,	“By	How	Much	Does	GDP	Rise	If	
the	Government	Buys	More	Output?”	Brookings Papers on 
Economic Activity	2009:2,	Fall,	pp.	183–231.

Ilzetzki,	Ethan,	Enrique	G.	Mendoza,	and	Carlos	A.	Végh,	
2009,	“How	Big	are	Fiscal	Multipliers?”	CEPR	Policy	
Insight	No.	39	)London:	Centre	for	Economic	Policy	
Research(.

International	Monetary	Fund	)IMF(,	IMF	staff	reports	for	
Article	IV	consultations,	1978–2009	)Washington(.

———,	Recent	Economic	Developments,	1978–2009	
)Washington(.

———,	2010,	“Navigating	the	Fiscal	Challenges	Ahead,”	
Fiscal Monitor	)Washington,	May(.

Kumhof,	Michael,	and	Douglas	Laxton,	2007,	“A	Party	
Without	a	Hangover?	On	the	Effects	of	U.S.	Govern-
ment	Deficits,”	IMF	Working	Paper	07/202	)Washington:	
International	Monetary	Fund(.

———,	Dirk	Muir,	and	Susanna	Mursula,	2010,	“The	
Global	Integrated	Monetary	and	Fiscal	Model	)GIMF(—
Theoretical	Structure,” IMF	Working	Paper	10/34	)Wash-
ington:	International	Monetary	Fund(.

Kuttner,	Kenneth	N.K.,	and	Adam	S.	Posen,	2002,	“Fiscal	
Policy	Effectiveness	in	Japan,”	Journal of the Japanese and 
International Economics,	Vol.	16,	pp.	536–58.

Laubach,	Thomas,	2009,	“New	Evidence	on	the	Interest	
Rate	Effects	of	Budget	Deficits	and	Debt,”	Journal of 
the European Economic Association,	Vol.	7,	No.	4,	pp.	
858–85.

Lawson,	Nigel,	1992,	The View from No. 11: Memoirs of a 
Tory Radical	)London:	Bantam(.

Laxton,	Douglas,	and	Papa	N’Diaye,	2002,	“Monetary	
Policy	Credibility	and	the	Unemployment-Inflation	
Trade-Off:	Some	Evidence	from	17	Industrial	Countries,”	
IMF	Working	Paper	02/220	)Washington:	International	
Monetary	Fund(.

Mishkin,	Frederic,	2007,	“Inflation	Dynamics,”	speech	deliv-
ered	at	the	Federal	Reserve	Bank	of	San	Francisco	Annual	
Macro	Conference,	March	23.

Morris,	Richard,	and	Ludger	Schuknecht,	2007,	“Structural	
Balances	and	Revenue	Windfalls:	the	Role	of	Asset	Prices	
Revisited,”	European	Central	Bank	Working	Paper	Series	
No.	737.

Nakagawa,	Makoto,	2009,	“Note	on	Stimulus	Packages	in	
Japan	Since	the	1990s,”	)unpublished;	Washington:	Inter-
national	Monetary	Fund(.

Organization	for	Economic	Cooperation	and	Develop-
ment	)OECD(,	OECD Economic Surveys,	various	years	
)Paris(.

Ramey,	Valerie	A.,	2009,	“Identifying	Government	Spending	
Shocks:	It’s	All	in	the	Timing,”	NBER	Working	Paper	No.	
15464	)Cambridge,	Massachusetts:	National	Bureau	of	
Economic	Research(.

———,	and	Matthew	D.	Shapiro,	1998,	“Costly	Capital	
Reallocation	and	the	Effects	of	Government	Spending,”	
Carnegie-Rochester	Conference	Series	on	Public	Policy	48	
)June(,	pp.	145–94.

Reinhart,	Carmen	M.,	Kenneth	S.	Rogoff,	and	Miguel	A.	
Savastano,	2003,	“Debt	Intolerance,”	NBER	Working	
Paper	No.	9908	)Cambridge,	Massachusetts:	National	
Bureau	of	Economic	Research(.

Romer,	Christina	D.,	and	David	H.	Romer,	1989,	“Does	
Monetary	Policy	Matter?	A	New	Test	in	the	Spirit	of	
Friedman	and	Schwartz,”	in	NBER Macroeconomics 
Annual,	Vol.	4,	ed.	by	Olivier	Jean	Blanchard	and	Stanley	
Fischer	)Cambridge,	Massachusetts:	National	Bureau	of	
Economic	Research(,	pp.	121–170.

 



�آفاق �القت�شاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��شتعادة �لتو�زن

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  124

———,	2004,	“A	New	Measure	of	Monetary	Shocks:	Deri-
vation	and	Implications,”	American Economic Review,	Vol.	
94,	No.	4,	pp.	1055–84.

———,	2009,	“A	Narrative	Analysis	of	Postwar	Tax	
Changes”	)Berkeley:	University	of	California(.	Available	at	
http://elsa.berkeley.edu/~dromer/papers/nadraft609.pdf.	

———,	2010,	“The	Macroeconomic	Effects	of	Tax	Changes:	
Estimates	Based	on	a	New	Measure	of	Fiscal	Shocks,”	
American Economic Review,	Vol.	100,	No.	3,	pp.	763–801.

Sims,	Christopher	A,	1992,	“Interpreting	the	Macroeco-
nomic	Time	Series	Facts:	The	Effects	of	Monetary	Policy,”	
European Economic Review,	Vol.	36,	No.	5,	pp.	975–1000.

Takahashi,	Keiko,	and	Kiichi	Tokuoka,	2010,	“Fiscal	Adjust-
ment	Plans––Japan	Case	Study,”	)unpublished;	Washing-
ton:	International	Monetary	Fund(.

Tsibouris,	George	C.,	Mark	A.	Horton,	Mark	J.	Flanagan,	
and	Wojciech	S.	Maliszewski,	2006,	Experience with Large 
Fiscal Adjustments,	IMF	Occasional	Paper	No.	246	)Wash-
ington:	International	Monetary	Fund(.

Von	Hagen,	Jürgen,	and	Rolf	Strauch,	2001,	“Fiscal	Con-
solidations:	Quality,	Economic	Conditions,	and	Success,”	
Public Choice,	Vol.	109,	No.	3–4,	pp.	327–46.

Wolswijk,	Guido,	2007,	“Short-	and	Long-Run	Tax	Elastici-
ties—the	Case	of	the	Netherlands,”	European	Central	
Bank	Working	Paper	Series	No.	763	)Frankfurt:	European	

Central	Bank(.



125 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

�أعقاب  يف  �لتجارة  ديناميكية  يف  �لف�صل  هذ�  ينظر 

�لأزمات �مل�رصفية و�أزمات �ملديونية كي نتمكن من فهم 

لالقت�صاد�ت  �لتجارية  �لأو�صاع  �إليه  توؤول  �أن  ميكن  ما 

�لتي �أ�صيبت مبثل هذه �لأزمات يف �لآونة �لأخرية. فغالبا 

يف  �صديد�  �نخفا�صا  �لأزمة  �قت�صاد  و�رد�ت  ت�صجل  ما 

للناجت—  �ملتوقع  �لرت�جع  يتجاوز  —مبا  �لقريب  �ملدى 

�ملقابل،  ويف  �ملتو�صط.  �ملدى  يف  حتى  منخف�صة  وتبقى 

ل تتاأثر �صادر�ت �قت�صاد�ت �لأزمة بنف�س �لدرجة. وت�صري 

�لو�رد�ت  على  �لطلب  �نتعا�س  �أن  �إىل  �ل�صتنتاجات  هذه 

قد  �لغربية  �أوروبا  بلد�ن  �ملتحدة وكثري من  �لوليات  يف 

يكون هزيال �أكرث مما ت�صري �إليه توقعاتها بانتعا�س �لناجت 

�ل�صعيف ن�صبيا. وعليه، فقد يطول بقاء تر�جع �لعجز �لكبري 

يف �حل�صاب �جلاري �لذي حتقق يف عام 2009 يف بع�س 

بلد�ن �لأزمة مثل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. ويربز هذ� 

�إ�صالحات هيكلية ت�صاعد على دعم  �أهمية �عتماد  �لف�صل 

�نتعا�س �لناجت و�لتجارة يف �لقت�صاد�ت �لتي متر باأزمة. 

�لطلب  على  ب�صدة  تعتمد  �لتي  لالقت�صاد�ت  بالن�صبة  �أما 

حاجتها  �ل�صتنتاجات  فتربز  �لنمو،  لتحقيق  �خلارجي 

�لطلب  تعزيز  فيها عن طريق  �لنمو  لتعديل وجهة  �ملا�صة 

�ملحلي.  

كانت �إحدى �ل�سمات �لبارزة لنوبة �لركود �لكبري هي 

»�النهيار �ملفاجئ و�حلاد و�ملتز�من« للن�ساط �لتجاري يف 

 Baldwin, أو�خر عام 2008 و�أو�ئل عام 2009 )در��سة�

من  �الأخري  �لربع  �سمل  �لذي  �ل�سنة  ن�سف  ففي   .)2009
هبوط  معدل  جتاوز   ،2009 من  �الأول  و�لربع   2008

�لو�رد�ت �لعاملية �ملح�سوب على �أ�سا�س �سنوي ما مقد�ره 

و�ل�ساعدة  �ملتقدمة  �القت�ساد�ت  �سجلت  حيث   ،%30

ومل   .)1-4 �لبياين  )�ل�سكل  تقريبا  مت�ساوية  �نخفا�سات 

�إذ تعر�ست جميع  �أحد� -  �لتجاري  �لن�ساط  يغادر هبوط 

حد  على  و�لو�رد�ت  �ل�سادر�ت  يف  لهبوط  �القت�ساد�ت 

�لتجاري  �لنمو  تر�جع  وباملثل،  �لفرتة.  هذه  خالل  �سو�ء 

يف �أغلب فئات �ملنتجات من منو موجب يف �لربع �لثاين 

من عام 2008 �إىل منو �سالب بحلول �لربع �الأول من عام 

 .2009

�لثاين  �لن�سف  يف  بد�أ  �لذي  �ل�رسيع  �النتعا�س  وكان 

�لو�رد�ت  �زد�دت  فقد  �أي�سا.  من عام 2009 معلما مميز� 

من  باأكرث  �سنوي  �أ�سا�س  على  حم�سوب  مبعدل  �لعاملية 

�الأول  �لربعني �الأخريين من عام 2009 و�لربع  20% يف 

�سيت�سح  كما  �لتجاري،  �لن�ساط  �أن  غري   .2010 عام  من 

يف هذ� �لف�سل، ال يز�ل �أدنى من �جتاهه �لعام �ل�سائد قبل 

�الأزمة، وال تز�ل م�ستويات �لتجارة يف بع�س �القت�ساد�ت 

— �أدنى من  �أزمة م�رسفية  �لتي حلقت بها  ال �سيما   —
م�ستوياتها قبل �الأزمة. ونظر� الأن �الأزمات �الأخرية حدثت 

يف  كبرية  بن�سبة  ت�ساهم  متقدمة  كبرية  �قت�ساد�ت  يف 

�لتجاري  �النتعا�س  �رسعة  توؤثر  ف�سوف  �لعاملي،  �لطلب 

ومدى �نت�ساره على �حتماالت �لنمو لي�س لدى �قت�ساد�ت 

�الأزمة وح�سب بل ولدى �رسكائها �لتجاريني �أي�سا. 

وينظر هذ� �لف�سل يف ديناميكية �لن�ساط �لتجاري يف 

�أعقاب �الأزمات �مل�رسفية و�أزمات �ملديونية حتى نتمكن 

بالن�سبة  �لتجارة  �أو�ساع  �إليه  توؤول  �أن  من فهم ما ميكن 

لالقت�ساد�ت �لتي ت�رسرت من �الأزمة �الأخرية. ويبني هذ� 

�الأعد�د  يف  �ملعتمد  �لبحثي  �الأعمال  جدول  على  �لف�سل 

�الأخرية من تقرير �آفاق �لقت�صاد �لعاملي لتحليل تبعات 

�الأزمات على �القت�ساد �لكلي يف �ملدى �ملتو�سط. ويتناول 

هذ� �لف�سل �مل�سائل �لتالية: 

�إىل �أي مدى �نتع�س �لن�ساط �لتجاري من نوبة �لركود   •
ومد�ه  �النتعا�س  تفاوتت �رسعة  �الأخرية؟ هل  �لعاملي 

�أ�سيبت  �لتي  تلك  �سيما  ال  �ملختلفة،  �القت�ساد�ت  بني 

تفاوت  هل  ت�سب؟  مل  �لتي  وتلك  م�رسفية  باأزمة 

�النتعا�س بني فئات �ملنتجات �ملختلفة؟ 

كيف كان �سلوك �لتجارة يف �أعقاب �الأزمات �مل�رسفية   •
هذه  مثل  ترتك  وهل  �ل�سابقة؟  �ملديونية  و�أزمات 

�الأزمات �آثار� د�ئمة على �لتجارة؟

يف  �حلادة  باالنخفا�سات  �ملرتبطة  �لعو�مل  هي  ما   •
�لن�ساط �لتجاري عقب �الأزمات بخالف م�ستوى �لناجت؟ 

وما هو �لدور �لذي ميكن �أن توؤديه �ل�سيا�سات و�الأو�ساع 

�لقائمة بعد �الأزمات يف تعزيز �النتعا�س �لتجاري؟ 

ما هي �نعكا�سات �الأزمة �الأخرية على �نتعا�س �لن�ساط   •
��ستخال�سها  ميكن  �لتي  �لدرو�س  هي  وما  �لتجاري؟ 

للم�ستقبل؟ 

وركز عدد كبري من �لدر��سات �حلديثة �ملعنية بالتجارة 

على  وبالتحديد  �الأخري  �لعاملي  �لهبوط  على  و�الأزمات 

�لتي  �الأ�سباب  �أي  �لكبري” —  �لتجاري  “�النهيار  تف�سري 

هل ترتك الأزمات املالية اآثارا دائمة على التجارة؟

مي�رس�،  وبر��سي  �أبي�س،  عبدول  هم  �لف�سل  لهذ�  �لرئي�سيون  �ملوؤلفون 

و�آندي  ديني�س،  و�ستيفاين  �أ�سدوريان،  غافني  من  بدعم  توبالوفا،  وبيتيا 

�ساالز�ر. وقدم دونالد ديفي�س خدمات �مل�ست�سار �خلارجي.  
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�أدت �إىل �لرت�جع �لكبري يف حجم �لتجارة �لعاملية مقارنة 

عدد  �سوى  ينظر  ومل   
1
�ملحلي. �لناجت  �إجمايل  بانخفا�س 

قليل من �الأور�ق �لبحثية يف �لديناميكية �لكاملة للن�ساط 

يف   — �سو�ء  حد  على  و�النتعا�س  �لهبوط   — �لتجاري 

�لدر��سات، ت�سف  �ل�سابقة. ومن بني هذه  �الأزمات  �أعقاب 

�لتجارة �لعاملية  �أو�ساع  Freund (2009) تطور  در��سة 

�القت�سادي  �لهبوط  من  �ل�سابقة  �لنوبات  �أعقاب  يف 

يف  �النخفا�س  حجم  �أن  �لدر��سة  وجدت  فقد  �لعاملي. 

ن�ساط �لتجارة �لعاملية خالل هذه �حلاالت يعادل خم�سة 

�أمثال حجم �النخفا�س �ملناظر يف �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�لعاملي. ووجدت �أي�سا �أن �لتجارة �لعاملية ت�ستاأنف منوها 

ب�رسعة بعد نوبات �لهبوط �لعاملي، بينما ي�ستغرق �لن�ساط 

�لتجاري �أكرث من ثالث �سنو�ت للعودة �إىل م�ستويات ما قبل 

�لهبوط. وال يركز هذ� �لف�سل على ديناميكية �لتجارة يف 

�أعقاب نوبات �لهبوط �لعاملي و�إمنا يركز عو�سا عن ذلك 

�القت�ساد�ت  فر�دى  يف  �لتجاري  للن�ساط  يحدث  ما  على 

ثم  ومن  مديونية؛  �أزمات  �أو  م�رسفية  باأزمات  متر  �لتي 

 
2
.Freund ينبغي �لنظر �إليه كجهد مكّمل لدر��سة

“منوذج  من  م�ستقاة  منهجية  �لف�سل  هذ�  وي�ستخدم 

�لذي ميثل �الأد�ة �الأ�سا�سية �ملعيارية لنمذجة  �جلاذبية”، 

�لتدفقات �لتجارية. وُي�ستخدم منوذج �جلاذبية على نطاق 

على  �لثنائية  �لتجارية  �لتدفقات  م�ستوى  لتف�سري  و��سع 

�أ�سا�س �خل�سائ�س �لفردية لكل بلد �رسيك )حجم �القت�ساد 

خ�سائ�س  �إىل  باالإ�سافة  �القت�سادية(  �لتنمية  وم�ستوى 

�إذ� كان بينهما حدود  �لبلدين �سويا )�مل�سافة بينهما وما 

�أو لغة �أو عملة م�سرتكة(. غري �أن منوذج �جلاذبية �ملعياري 

�ملختلفة  �القت�ساد�ت  يف  �لتجارة  �أمناط  بو�سف  ميتاز 

�سورة  يقّدم  ال  فقد  ثم  ومن  �لزمنية  �لفرت�ت  عرب  ولي�س 

دقيقة عما يحدث للتجارة �الإجمالية يف �قت�ساد معني يف 

�لف�سل  هذ�  ي�ستخدم  ذلك،  وعلى  �ملالية.  �الأزمات  �أعقاب 

تقدير  على  تقوم  �جلاذبية،  منوذج  من  “مب�سطة”  �سيغة 

�لتجارية  �لتدفقات  يف  �لتغري�ت  لتحليل  �الختالفات، 

�مل�رسفية  �الأزمات  من  حاالت  ونفح�س   
3
�الإجمالية.

�ملا�سية  عاما  �الأربعني  مد�ر  على  �ملديونية  و�أزمات 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  ونتتبع 

 ر�جع در��سة Baldwin (2009) و�لوثائق �لو�ردة فيها لالطالع على 
1
 

حتليل �سامل عن �النهيار �الأخري يف ن�ساط �لتجارة �لعاملية. 

در��سة  �أجرته  �لذي  �لتحليل  �لف�سل يف فحو�ه ومنهجيته     مياثل هذ� 
2

Berman and Martin (2005) عن �سدة تاأثر �قت�ساد�ت �إفريقيا جنوب 
�ل�سحر�ء باالأزمات �ملالية �لتي تقع يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة. فقد وجدت 

على  �الأمد  طويل  ولكن  معتدال  �أثر�  ترتك  �ملالية  �الأزمات  �أن  �لدر��سة  تلك 

�سادر�ت �ل�رسكاء �لتجاريني، ولكنه ي�ستد على �لبلد�ن �مل�سدرة �الإفريقية.  

�الختالفات  على  �لقائم  “�لكامل”  �لثنائية  �جلاذبية  منوذج  تقدير     
3

يحدد  ما  وهو   ،2-4 �مللحق  يف  مو�سح  هو  كما  مماثلة،  بنتائج  يخرج 

�ختبار�ت �لثبات �ملنفذة �سمن هذ� �لتحليل.  

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2007 08 09 10 :

(CPB)



الف�صل 4      هل ترتك �الأزمات �ملالية �آثار� د�ئمة على �لتجارة؟؟

127 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

�أو لقيا�س مدى  �سو�ء لتقدير �النخفا�سات �لكلية للتجارة 

�سعر  وديناميكية  �لناجت  مثل  خمتلفة  عنا�رس  �رتباط 

�ل�رسف ب�سلوك �لتجارة بعد �الأزمات. 

وتتمثل �ال�ستنتاجات �لرئي�سية لهذ� �لف�سل يف ما يلي: 

�الأزمات  �أعقاب  �نخفا�سا حاد� يف  �لو�رد�ت  تنخف�س   •
— بو�قع 16% يف �ملتو�سط — وي�ستمر هذ� �النخفا�س 
)�أي  �لعادي  �لو�رد�ت دون �مل�ستوى  قائما، حيث تظل 

�الأزمات(،  �نتفاء  عند  لها  �ملتوقع  �مل�ستوى  من  �أقل 

جميع  �لطلب  �سعف  يف�رس  وال  �ملتو�سط.  �ملدى  حتى 

جو�نب �نخفا�س �لو�رد�ت بعد �الأزمات.  

ال ت�ساب �سادر�ت �قت�ساد�ت �الأزمة بنف�س �لقدر من   •
بحيث  وتدريجيا،  �سئيال  �نخفا�سا  ت�سجل  �إذ  �ل�رسر. 

ت�سل يف �ملدى �ملتو�سط �إىل �أقل من م�ستو�ها �ملتوقع 

وعلى  �ملتو�سط.  يف   %8 بحو�يل  �الأزمات  غياب  يف 

�أن  عك�س �لو�رد�ت، ميكن لديناميكية �لناجت �ملعاك�سة 

تف�رس جميع جو�نب �نخفا�س �ل�سادر�ت؛ �إذ ال يختلف 

�أثر  حتييد  بعد  �لعادي  م�ستو�ه  عن  �ل�سادر�ت  �أد�ء 

�نخفا�سات �لناجت. 

وال يز�ل �سعف �لناجت �أهم �لعو�مل �مل�سوؤولة عن تر�جع   •
�لو�رد�ت يف �ملديني �لقريب و�ملتو�سط على حد �سو�ء، 

فعلى  �الأمر.  هذ�  يف  دور  لها  �أخرى  عو�مل  ثمة  ولكن 

ب�سوء  �لو�رد�ت  �نتعا�س  �سعف  يرتبط  �لتحديد،  وجه 

�الأو�ساع �الئتمانية )ف�سال على تاأثري �سعف �الئتمان 

�ملدى  �ملتو�سط. ويف  �ملدى  �سيما يف  ال  �لناجت(،  على 

�سعر  تقلب  بزيادة  �لو�رد�ت  خ�سائر  ترتبط  �لقريب، 

�ل�رسف و�نخفا�س قيمة �لعملة. وال يوجد دليل على �أن 

�لتعريفات �جلمركية �أو تد�بري مكافحة �الإغر�ق تزد�د، 

بوجه عام، خالل فرت�ت �الأزمة. غري �أن ثمة دليل �آخر 

ي�سري �إىل �أن “�آثار �ملكونات” ميكن �أن تف�رس جزء� من 

�أثناء  ففي  �الأزمة:  بعد  ما  فرتة  يف  �لو�رد�ت  خ�سائر 

�أ�سا�سية على �ملنتجات  �لطلب ب�سورة  �الأزمات، يهبط 

�لتي ت�ساهم يف �لتجارة بن�سبة �أكرب من م�ساهمتها يف 

�إجمايل �لناجت �ملحلي، مثل �ل�سلع �ملعمرة. 

وتوؤثر �الأو�ساع و�ل�سيا�سات �لقائمة قبل �الأزمة وبعدها   •
ترتفع  ما  فغالبا  �الأزمات.  عقب  �لتجارة  �سلوك  يف 

�الأزمة  تدخل  �لتي  �القت�ساد�ت  يف  �لو�رد�ت  خ�سائر 

ح�ساباتها  �أو�ساع  يف  ن�سبي  �سعف  من  تعاين  وهي 

�جلارية — وهو ما ي�سي برت�جع �الختالالت �خلارجية 

تاأتي  عندما  �سوء�  �لو�رد�ت  �أد�ء  ويزد�د  �الأزمات.  بعد 

�سعر  وتقلب  �لعملة  قيمة  بانخفا�س  م�سحوبة  �الأزمة 

�الئتمانية،  لالأو�ساع  �لن�سبي  و�ل�سعف  �ل�رسف، 

وت�ساعد �لنزعة �حلمائية. 

�لتام للطلب  �أن �النتعا�س  �إىل  وت�سري هذه �ال�ستنتاجات 

على �لو�رد�ت يف �لبلد�ن �لتي تعر�ست الأزمة م�رسفية يف 

�الأمريكية  �لواليات �ملتحدة  — ومن بينها  �الآونة �الأخرية 

به  ت�سري  مما  �أطول  الأمد  يتاأخر  قد   — �ملتحدة  و�ململكة 

فقد  ثم،  ومن  للناجت.  ن�سبيا  �لبطئ  �النتعا�س  توقعات 

عجز  يف   2009 عام  يف  حتقق  �لذي  �لرت�جع  بقاء  يطول 

على  �الأزمة  �قت�ساد�ت  بع�س  لدى  �لكبري  �جلاري  �حل�ساب 

�عتماد  �أهمية  �لف�سل  هذ�  ويربز  �ملتحدة.  �لواليات  غر�ر 

�لناجت  �نتعا�س  دعم  يف  للم�ساعدة  هيكلية  �إ�سالحات 

و�لتجارة يف �القت�ساد�ت �لتي متر مبرحلة �أزمة. �أما بالن�سبة 

لالقت�ساد�ت �لتي تعتمد ب�سدة يف حتقيق منوها على �لطلب 

�مللحة  �لف�سل حاجتها  نتائج هذ�  �الأزمة، فتربز  بلد�ن  من 

الإعادة تو�زن �لنمو بتعزيز �لطلب �ملحلي. 

�لف�سل  هذ�  �أن  �لبد�ية  من  نوؤكد  �أن  �أي�سا  �ملهم  ومن 

�إىل  ولي�س  �الرتباط  وعالقات  �الأمناط  حتديد  �إىل  ي�سعى 

�ملبدئية  و�الأو�ساع  �ل�سيا�سات  بني  �سببية  عالقة  �إقامة 

�ملختلفة من جانب وديناميكية �لن�ساط �لتجاري بعد �الأزمة 

�أن يتحدد كثري من �ملتغري�ت  �آخر. فمن �ملرجح  من جانب 

يف  �ل�رسف،  و�سعر  �الئتمان  ذلك  يف  مبا  فيها،  ننظر  �لتي 

نف�س �لوقت مع �لتجارة. فعلى �سبيل �ملثال، هل يوؤدي �سوء 

متويل  عرقلة  �إىل  �الأزمات  �أعقاب  يف  �الئتمانية  �الأو�ساع 

�لتجارة وخف�س �لتدفقات �لتجارية؟ �أم هل متثل �الأو�ساع 

مظاهر�  �لهزيل  �لتجاري  و�لن�ساط  �ل�سعيفة  �الئتمانية 

الأو�ساع �قت�سادية كا�سدة تعقب �الأزمات؟ ويتجاوز �لبحث 

يف هذه �الحتماالت نطاق هذ� �لف�سل.

ويقع �جلزء �ملتبقي من �لف�سل على �لنحو �لتايل. يتناول 

�لهبوط  نوبة  �أعقاب  �لتجارة يف  �سلوك  �الأول و�سف  �لق�سم 

�لعاملي �الأخرية، فيوثق النهيار �لن�ساط �لتجاري و�نتعا�سه 

�القت�ساد�ت  بني  �الختالفات  وي�ستك�سف  تاريخه،  حتى 

�إطار  �لثاين  �لق�سم  وي�ستخدم  �ملختلفة.  �ملنتجات  وفئات 

تقدير�ت  ويقدم  �ل�سابقة،  �الأزمات  حاالت  لتحليل  �نحد�ر 

حلجم خ�سائر �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت �سو�ء يف �ملدى �لقريب �أو 

�ملتو�سط. �أما �لق�سم �لثالث فينظر يف مدى �رتباط ديناميكية 

�الئتمان  قبيل  من  خمتلفة  بعو�مل  �الأزمة  بعد  �لو�رد�ت 

�لر�بع  �لق�سم  ويناق�س  �ل�رسف.  �سعر  وديناميكية  و�حلماية 

�النعكا�سات على �الآفاق �القت�سادية �لعاملية. 

هل انتع�ش الن�صاط التجاري؟

بني  ما  �لتجاري  �لن�ساط  �أ�ساب  �لذي  �النهيار  كان 

�الإ�سارة  و�أو�ئل عام 2009، كما �سبقت  �أو�خر عام 2008 

عاليه،  بالغ �ل�سدة. فقد هبط �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي 

�لعاملي، �ملقي�س من ربع �سنة �إىل ربع �سنة �آخر و�ملح�سوب 

على �أ�سا�س �سنوي، يف �لربع �الأخري من عام 2008 و�لربع 
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من  قليال  �أدنى  متو�سطه  بلغ  حتى   2009 عام  من  �الأول 

6%، غري �أن �نخفا�س �لو�رد�ت �حلقيقية �لعاملية كان �أكرب 

بخم�سة �أمثال تقريبا، حيث بلغ متو�سطه ما يزيد على %30 

)�ل�سكل �لبياين 4-2، �للوحة �لعليا(. وي�سري �لتو�فق �ملتنامي 

يف �الآر�ء �إىل �أن قدر� كبري� من �النخفا�س �ل�سخم يف حجم 

�لتجارة يرجع �إىل »�أثر �ملكونات«. �أي �أن زيادة عدم �ليقني 

�لتي �أعقبت �إفال�س بنك »ليمان بر�ذرز« يف �سبتمرب 2008 

وما تاله من جتميد الأ�سو�ق �الئتمان قد �أ�سفرت عن �نهيار 

�ل�سلع  �ل�سلع »�لتي ميكن تاأجيل �رس�وؤها« مثل  �لطلب على 

تلك  الأن  ونظر�  �ملعمرة.  �ال�ستهالكية  و�ل�سلع  �لر�أ�سمالية 

�ل�سلع ت�ساهم يف �لتجارة بن�سبة �أكرب من ن�سبة م�ساهمتها 

�لتجارة  حجم  �نخف�س  فقد  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  يف 

 ويناق�س 
4
�نخفا�سا كبري� مقارنة باإجمايل �لناجت �ملحلي.

�أي   — �لر�أ�سية  و�لرو�بط  �ملكونات  �أثر  دور   1-4 �الإطار 

��ستخد�م �سلع و�سيطة م�ستوردة يف �إنتاج �ل�سادر�ت — يف 

�سياق �نهيار �لن�ساط �لتجاري �الأخري.  

وبد�أ �لن�ساط �لتجاري �لعاملي يف �النتعا�س يف �لن�سف 

�إىل حد  �لثاين من عام 2009، ويبدو هذ� �النتعا�س قويا 

�ملح�سوبة  �لعاملية  �حلقيقية  �لو�رد�ت  منو  بلغ  فقد  بعيد: 

على �أ�سا�س �سنوي ما يزيد على 20% يف �لربعني �الأخريين 

فهل  �إذن   .2010 عام  من  �الأول  و�لربع   2009 عام  من 

�نتع�س �لن�ساط �لتجاري ب�سكل تام؟ ل�سوء �حلظ، مل يحدث 

ذلك، كما �أن ثمة تفاوت كبري من حيث مدى �النتعا�س بني 

�لفروق  �أحد  �أن  ويبدو  و�ملنتجات.  �القت�ساد�ت  خمتلف 

�ملهمة بني �القت�ساد�ت �ملختلفة يتمثل يف ما �إذ� تعر�س 

 �إذ �نخف�س 
�
�القت�ساد الأزمة م�رسفية يف �الآونة �الأخرية.

�الإ�سابة  تالفت  �لتي  �القت�ساد�ت  يف  �لو�رد�ت  م�ستوى 

باأزمات �نخفا�سا طفيفا عن م�ستوى �لذروة �ملتحقق قبل 

�الأزمة يف �لربع �لثاين من عام 2008، و�إن كان ذلك يرتك 

ب�سيط  ��ستنباط  م�ستوى  من   %1� بحو�يل  �أدنى  �لو�رد�ت 

لالجتاه �ل�سائد قبل �الأزمة للفرتة 2001-2007 )�ل�سكل 

 وعلى عك�س ذلك، يظل 
6
�لبياين 4-2، �للوحتان �لو�سطيان(.

م�ستوى �لو�رد�ت يف �قت�ساد�ت �الأزمة �أدنى من م�ستوياتها 

قبل �الأزمة مبا يزيد على 20% و�أدنى من �الجتاه �ل�سائد 

�الأزمة  �قت�ساد�ت  الأن  ونظر�   .%40 بنحو  �الأزمة  قبل 

ت�سمل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وكثري من بلد�ن �أوروبا 

   هناك تف�سري مت�سل، و�إن كان خمتلفا، يقول باختيار �ل�رسكات تخفي�س 
4

 Alessandria, خمزوناتها ��ستجابًة لتكثف �أجو�ء عدم �ليقني؛ ر�جع در��سة

Kaboski, and Midrigan (2010) )قيد �الإ�سد�ر( لالطالع على �أدلة من 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 

در��سة  من  م�ستمدة  لها  نعر�س  �لتي  �مل�رسفية  �الأزمات  حاالت     
�

Laeven and Valencia (2010)، كما يجري مناق�سته �أدناه.
ديناميكية  �الأزمة  قبل  �ل�سائد  �الجتاه  يعك�س  رمبا  �حلال،  بطبيعة     

6

ال  قد  ثم  ومن  �أزمات  وقوع  �إىل  �لنهاية  يف  �أدت  لال�ستمر�ر  قابل  غري  منو 

يعترب �جتاها “معتاد�”. وال تقوم �ملنهجية �مل�ستخدمة يف هذ� �لف�سل على 

تقدير �النحر�فات عن �الجتاهات �ل�سائدة قبل �الأزمة، بل تقوم على تقدير 

�لتدفقات �لتجارية �ملعتادة يف �سوء �الأ�سا�سيات �القت�سادية للبلد�ن.   
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يف  بانهيار  م�سحوبة  �لكبري«  »�لركود  نوبة  جاءت 

قوتني  لدور  �الإطار  هذ�  ويوثق  �لعاملي.  �لتجاري  �لن�ساط 

 �أوالهما »�آثار �ملكونات« 
1
�أ�سهمتا يف هذ� �النهيار �لتجاري:

و�إ�سهامها يف �النخفا�س �ل�سخم يف حجم �لتجارة �لعاملية 

تاأثري  مدى  هي  و�لثانية  �ملحلي؛  �لناجت  باإجمايل  مقارنة 

�لعاملية  �لتجارة  �سمود  على  �لو�سيطة  �ل�سلع  يف  �لتجارة 

�سلبا �أو �إيجابا �أمام �لركود �لعاملي.

وترجع دو�فع �لرتكيز على هاتني �لقوتني �إىل فكرتني 

رئي�سيني، كما يلي: 

�الأخرية  �الأزمة  خالل  �لنهائي  �لطلب  �نكما�س  �ت�سم   •
�لتماثل يف خمتلف �لقطاعات، حيث هبط �لطلب  بعدم 

على �ل�سلع �ملعمرة ب�سورة كبرية مقارنة بالطلب على 

�ملثال،  �سبيل  فعلى  �خلدمات.  �أو  �ملعمرة  غري  �ل�سلع 

�ملتحدة  �لواليات  يف  �ملعمرة  �ل�سلع  على  �لطلب  هبط 

و�الحتاد �الأوروبي باأكرث من 30% و20%، على �لتو�يل، 

و�خلدمات  �ملعمرة  غري  �ل�سلع  على  �لطلب  هبط  بينما 

بن�سبة 1% �إىل 3% فح�سب )�ل�سكل �لبياين �الأول، �للوحة 

 وملا كان �لوزن �لرتجيحي لل�سلع �ملعمرة �أكرب 
2
�لعليا(.

يف �لتدفقات �لتجارية منه يف �لطلب �لنهائي )�للوحة 

�ل�سفلى(، فقد �أدت �لتغري�ت غري �ملتماثلة يف �لطلب يف 

باأكرث  �لعاملية  �لتجارة  هبوط  �إىل  �لقطاعات  خمتلف 

من �لطلب �الإجمايل. 

�لنهائية  �ل�سلع  ولي�س  �لو�سيطة  �الإنتاج  عنا�رس  ت�سّكل   •
ثلثي حجم �لتجارة �لعاملية، وتتباين ��ستجابة كل من 

هاتني �لفئتني حلدوث �نكما�س يف �لطلب �لنهائي. ففي 

حني �أن �ل�سلع �لو�سيطة ال ترتبط بالطلب �لنهائي �سوى 

�ل�سلع  بني  مبا�رس  �رتباط  فثمة  مبا�رس،  غري  �رتباطا 

تختلف  ذلك،  على  وف�سال  �لنهائي.  و�لطلب  �لنهائية 

�ل�سلع �ملعمرة و�ل�سلع غري  �الأوز�ن �لرتجيحية لكل من 

يف  للتجارة  �لكلية  �لتدفقات  يف  و�خلدمات  �ملعمرة 

�ل�سلع �لنهائية و�لو�سيطة.

يف  �لعاملني  لهذين  �لن�سبية  �مل�ساهمات  والحت�ساب 

 ،2009-2008 خالل  �لعاملي  �لتجاري  �لن�ساط  �نهيار 

)�ل�سلع  �لقطاعات  وثالثي  �لبلد�ن  متعدد  �إطار�  ن�ستخدم 

�إطارنا  ويجمع  و�خلدمات(.  �ملعمرة،  غري  و�ل�سلع  �ملعمرة، 

للمدخالت  م�سفوفات  من  م�ستقاة  معلومات  بني  ما 

موؤلفو هذ� �الإطار هم رودولف�س مب�س، وروبرت �س. جون�سون، وكي-
 

مو يي.

)قيد   Bems, Johnson, and Yi در��سة  على  �لنقا�س  يرتكز   
1
 

�الإ�سد�ر(. 

من  باأكرث  �سويا  �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  ت�ساهم   
2
 

ن�سف حجم �لطلب �لعاملي وميثالن �نكما�س �لطلب �لقطاعي �مل�ساهد 

يف بقية �لعامل. 

تدفقات  عن  تف�سيلية  بيانات  توفر  �لوطنية  و�ملخرجات 

وذلك  و�لنهائية  �لو�سيطة  �ل�سلع  من  لكل  �لثنائية  �لتجارة 

لتحديد �لعديد من �لعالقات �ملتد�خلة – مثل مدى ��ستخد�م 

من  ت�ستوردها  �لتي  �ملعمرة  لل�سلع  �ملتحدة  �لواليات 

 
3
�ملك�سيك يف �إنتاج خدمات ت�سدرها بعد ذلك �إىل كند�.

 ر�جع در��سة Johnson and Noguera (2010) لالطالع على مزيد 
3
 

�الإطار عن طريق جمع جد�ول �ملدخالت  �لتفا�سيل. تتحدد معامل  من 

و�ملخرجات �لوطنية مع بيانات �لتجارة �لثنائية، وكالهما م�ستمد من 

م�رسوع “حتليل �لتجارة �لعاملية”. 

الإطار 4-1: دور اأثر املكونات وال�صلع الو�صيطة يف النهيار التجاري الكبري
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�لعاملي  �لطلب  يف  �سخمة  بح�سة  ت�ساهم  �لتي  �لغربية، 

على �لو�رد�ت، فال يز�ل �جتاه �لو�رد�ت القت�ساد�ت �الأزمة 

�أدنى بكثري من �الجتاه �لعام  وعدم �الأزمة على حد �سو�ء 

)�ل�سكل �لبياين 4-2، �للوحتان �ل�سفليان(. ويظل م�ستوى 

�جتاهاتها  من  �أقل  �القت�ساد�ت  جمموعتي  يف  �لو�رد�ت 

�ل�سائدة قبل �الأزمة بنحو �2 �إىل %30. 

فئات  بني  �النتعا�س  نطاق  �ت�ساع  مدى  �أي�سا  ويختلف 

يف  �لو�ردة  �الأربعة  �لفئات  بني  فمن  �ملختلفة.  �ملنتجات 

�ل�سلع �ال�ستهالكية غري �ملعمرة  �لبياين 4-3، �سجلت  �ل�سكل 

�أعقب  ما  و�أ�سفر  �النهيار،  فرتة  خالل  �نخفا�س  ن�سبة  �أقل 

ذلك من �نتعا�س عن عودة �لن�ساط �لتجاري فيها ب�سكل �سبه 

كامل �إىل �الجتاه �ل�سائد قبل �الأزمة. وتعر�ست كل من �ل�سلع 

الإطار 4-1 )تابع(
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على  �لنهائي  �لطلب  تغري�ت  تعمل  �الإطار،  هذ�  ويف 

تتغري   )1( قناتني:  خالل  من  �لتجارية  �لتدفقات  ت�سكيل 

�لنهائي  �لطلب  تغري  مع  تنا�سبيا  �لنهائية  �ل�سلع  و�رد�ت 

�ملحلي د�خل كل قطاع؛ )2( وتتغري و�رد�ت �ل�سلع �لو�سيطة 

�لذي  قطاع،  كل  د�خل  �الإنتاج  �إجمايل  تغري  مع  تنا�سبيا 

�لد�خل  يف  �لنهائي  �لطلب  لتغري�ت  بدوره  ي�ستجيب 

و�خلارج. فاإذ� ما تغري �لطلب �لنهائي بطريقة متماثلة يف 

جميع �لقطاعات، تنا�سبت �لتدفقات �لتجارية مع �الإنتاج 

�لعالقة  هذه  �أن  غري  �ملحلي.  �لناجت  و�إجمايل  �الإجمايل 

�لتنا�سبية ال ت�ستمر مع عدم متاثل تغري�ت �لطلب. 

اإىل اأي مدى كان دور »اآثار املكونات« مهما؟ 

�لهبوط  �آثار �ملكونات، نقوم بح�ساب كم  لتقدير حجم 

بناء  ن�ستخدمه،  �لذي  �الإطار  ظل  يف  و�لتجارة  �لناجت  يف 

�لقطاعي  �لنهائي  �لطلب  يف  �مل�ساهدة  �لتغري�ت  على 

�لعامل.  وبقية  �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�لتجارة  حماكاة  على  �لقائمة  �ال�ستجابة  بني  نقارن  ثم 

�لكبري.  �لركود  فرتة  خالل  بالفعل  حدث  ما  وبني  و�لناجت 

وت�سري تقدير�ت �إطارنا �إىل هبوط �لن�ساط �لتجاري �لعاملي 

�لعاملي مبثلني  �لناجت �ملحلي  �إجمايل  مبا يتجاوز هبوط 

مرونة  من   %70 من  �أكرث  يف�رس  ما  وهو  �أع�سار،  وثمانية 

�لثاين(.  �لبياين  )�ل�سكل  �لبيانات  يف  �مل�ساهدة  �لتجارة 

بقدر  يت�سم  �آخر،  �إطار  تقدير�ت  ت�سري  �ملقارنة،  والأغر��س 

�أكرب من �لتقييد ويتكون من قطاعني �ثنني وله نف�س حجم 

�لتغري�ت يف �لطلب على �ل�سلع �ملعمرة وغري �ملعمرة، �إىل 

تقدير�ت  ت�سري  بينما  �النهيار،  من   %60 ن�سبته  ما  تف�سري 

جميع  ��ستبعاد  على  يقوم  و�حد،  قطاع  من  مكون  �إطار 

�آثار �ملكونات، �إىل هبوط �لن�ساط �لتجاري ب�سكل متنا�سب 

تقريبا مع �إجمايل �لناجت �ملحلي.

�أخرى ��ستهدفت  �لنتائج مع جهود حديثة  وتتم�سى هذه 

 Eaton and در��سة  فتخل�س  كميا.  �ملكونات  �آثار  حتديد 

others (2010) �إىل �أن تغري�ت �لطلب غري �ملتماثل تف�رس نحو 
80% من �النخفا�س �لعاملي يف ن�سبة �لتجارة �إىل �إجمايل 

�لناجت �ملحلي خالل �الأزمات يف �إطار جتارة ريكاردي ثالثي 

�لقطاعات. وتفيد در��سة  Levchenko, Lewis and Tesar )قيد 

�لتي �سهدت قدر�  �الأمريكي  �أن قطاعات �القت�ساد  �الإ�سد�ر( 

�أكرب من �النخفا�س يف �لناجت �ملحلي، �سهدت �أي�سا تر�جعا 

�أكرب يف �لتجارة. 

اإىل اأي مدى كان دور التجارة يف ال�سلع الو�سيطة 

مهما؟

لقيا�س �لدور �لذي �أ�سهمت به جتارة �ل�سلع �لو�سيطة يف 

�الأزمة، نقارن بني ��ستجابات �لتجارة يف �ل�سلع �لو�سيطة 

�لطلب  يف  �الأزمات  حتدثها  �لتي  للتغري�ت  و�لنهائية 

جتارة  من  كل  ت�ستجيب  �الإ�سارة،  �سبقت  وكما  �لنهائي. 



الف�صل 4      هل ترتك �الأزمات �ملالية �آثار� د�ئمة على �لتجارة؟؟
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�الأولية )وهي �لفئة �لتي ت�سم �ل�سلع �الأ�سا�سية و�سهدت رو�جا 

�أن  �إال  حادة،  �نخفا�سات  �إىل  �لو�سيطة  و�ل�سلع  �الأزمة(  قبيل 

م�ستويات هاتني �لفئتني جاءت �أدنى من �الجتاهات �ل�سائدة 

قبل �الأزمة باأقل من 10%. ويف �ملقابل، وكما �سلفت �الإ�سارة، 

�ملعمرة  غري  �ال�ستهالكية  و�ل�سلع  �لر�أ�سمالية  �ل�سلع  �سهدت 

�أ�سد �نهيار، وبرغم حدوث نوع من �النتعا�س فيها، فال يز�ل 

�جتاهها  من  �أدنى  �لفئة  هذه  يف  �لتجاري  �لن�ساط  م�ستوى 

�ل�سائد قبل �الأزمة بنحو %20.

جميع  ت�رسر  من  بالرغم  �أنه  تقدم  ما  وخال�سة 

�القت�ساد�ت من جر�ء �نهيار �لن�ساط �لتجاري �لعاملي، فاإن 

�القت�ساد�ت  على  �ل�سوء  بالغة  كانت  �لو�رد�ت  ديناميكية 

بد�أ  �النتعا�س  �أن  من  وبالرغم  م�رسفية.  باأزمة  مرت  �لتي 
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�لطلب  لتغري�ت  تنا�سبيا  �لو�سيطة  و�ل�سلع  �لنهائية  �ل�سلع 

�ملتماثلة يف جميع �لقطاعات. �أما بالن�سبة لتغري�ت �لطلب 

غري �ملتماثلة، ويف �سوء �فرت��سات �إطارنا، فاإن ��ستجابة 

�لتجارة يف �ل�سلع �لنهائية تعتمد على عدم �لتماثل يف حجم 

تعتمد  بينما  �لقطاعية،  �لتجارة  و�أوز�ن  �لقطاعي  �لطلب 

��ستجابة �لتجارة يف �ل�سلع �لو�سيطة على عدم �لتماثل يف 

�لتجارة �لقطاعية. وت�ستمد  �لعر�س �لقطاعي و�أوز�ن  حجم 

جميع �لعنا�رس �لالزمة لعملية �لتقدير من �الإطار. 

وتو�سح مناذج �ملحاكاة �أن �لتجارة يف �ل�سلع �لو�سيطة 

خالل  �لنهائي  �لطلب  �نخفا�س  �أمام  �سمود�  �أكرث  كانت 

نوبة �لهبوط �لعاملي �الأخرية. ومن �ملمكن تف�سري �ل�سمود 

�لن�سبي للتجارة يف �ل�سلع �لو�سيطة �أمام �لتغري�ت �مل�ساهدة 

يف �لطلب �لنهائي ��ستناد� �إىل عاملني:

حيث  من  �لقطاعي  �لتماثل  عدم  �أوجه  �نخفا�س  �أوال،   •
تغري�ت �الإنتاج �الإجمايل )�مل�ستقة من �إطارنا( مقارنة 

باأوجه عدم �لتماثل �لقطاعي �مل�ساهد يف �لطلب �لنهائي 

 
4
)�ل�سكل �لبياين �لثالث، �للوحة �لعليا(.

يف  �ملعمرة  لل�سلع  �لرتجيحي  �لوزن  �نخفا�س  ثانيا،   •
جتارة �ل�سلع �لو�سيطة مقارنة بوزنها يف جتارة �ل�سلع 

�لنهائية )�للوحة �ل�سفلى(. 

وتختلف ��ستجابات �لتجارة يف �ل�سلع �لو�سيطة و�ل�سلع 

�لنهائية �ختالفات كبرية من �لناحية �لكمية. فتقدر مرونة 

�لناجت  �إجمايل  �إىل  �لنهائية  �ل�سلع  يف  �لعاملية  �لتجارة 

للتجارة  �ملرونة  نف�س  تقدر  �ملحلي مبقد�ر 4.3، يف حني 

�لنتائج  هذه  وتتم�سى   .2.0 مبقد�ر  �لو�سيطة  �ل�سلع  يف 

بوجه عام مع �ال�ستنتاج �لذي خرج به �لف�سل و�لذي ي�سري 

�ل�رسيك  �سادر�ت  ترت�جع  �الأزمات،  حاالت  يف  �أنه،  �إىل 

�إذ�  حمدود�  تر�جعا  �الأزمة  �قت�ساد  �إىل  �ملوجهة  �لتجاري 

�مل�ساركة يف  �أقوى من حيث  �القت�ساد�ن بعالقات  �رتبط 

�الإنتاج.  

   تنبع هذه �لنتيجة من �مل�ساهدة �ملتمثلة يف �أن �خلدمات ت�سكل 
4

عن�رس� كبري� ن�سبيا يف �إنتاج �ل�سلع �ملعمرة، ومن ثم فاإن �أي �نكما�س 

�إىل تقلي�س  �أن يوؤدي  �ل�سلع �ملعمرة من �ساأنه  يف �لطلب �لنهائي على 

�الإنتاج �الإجمايل من �خلدمات ب�سورة كبرية. 
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ي�رسي يف �أو�سال �لن�ساط �لتجاري، فيالحظ �أنه يت�سم بعدم 

�لتكافوؤ �إىل حد بعيد، حيث ال تز�ل و�رد�ت �قت�ساد�ت �الأزمة 

�ل�سائدة قبل  �أو حتى م�ستوياتها  �أدنى بكثري من �جتاهاتها 

�الأزمة. و�أخري�، ال تز�ل �مل�سافة بعيدة عن �سد �لفجوة يف فئة 

�ل�سلع �لر�أ�سمالية و�ل�سلع �ال�ستهالكية غري �ملعمرة، من بني 

فئات �ملنتجات �ملختلفة. فهل هذه �لفجو�ت جمرد �نحر�فات 

موؤقتة عن �لو�سع �ملعتاد، �أم هل من �ملحتمل �أن ت�ستمر؟ وما 

هي �لوجهة �لتي قد ت�سلكها �لتجارة؟ ينظر �لق�سم �لتايل يف 

�الأحد�ث �لتاريخية للتو�سل �إىل بع�س �الإجابات. 

ديناميكية التجارة يف اأعقاب الأزمات 

ال�صابقة 

يوجد عدد قليل من �ل�سو�بق ملدى �نت�سار �الأزمة �ملالية 

�أن  غري  �لعاملي،  �مل�ستوى  على  حجمها  و�ت�ساع  �الأخرية 

�لتاريخ يحفل بحاالت فردية القت�ساد�ت �أ�سيبت �إما باأزمة 

 Laeven and در��سة  وحتدد  مديونية.  �أزمة  �أو  م�رسفية 

�الأزمات  تو�ريخ  ن�ستخدم  �لتي   ،Valencia (2008, 2010)
�لو�ردة فيها الأغر��س هذ� �لف�سل، 129 حالة �أزمة م�رسفية 

�حلاالت  هذه  وتعّرف   —  1970 عام  منذ  وقعت  نظامية 

من  كبري�  عدد�  �ملايل  �لقطاع  فيها  ي�سهد  مو�قف  �أنها  على 

حاالت �لعجز عن �ل�سد�د، و�رتفاعا حاد� يف حجم �لقرو�س 

�ملتعرثة، و��ستخد�م ر�أ�سمال �لنظام �مل�رسيف �الإجمايل كله 

�سيادية  م�رسفية  �أزمة  حالة   63 كذلك  وحتدد  معظمه.  �أو 

على مد�ر نف�س �لفرتة — وتعّرف على �أنها حاالت عجز عن 

على  هنا  ونركز   
7
هيكلته. �إعادة  و/�أو  �ل�سيادي  �لدين  �سد�د 

�آخر  الأن  نظر�  �ل�سيادي  �لدين  و�أزمات  �مل�رسفية  �الأزمات 

�أزمات  �الأزمات �لتي وقعت يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة كانت 

�سيادي  دين  �أزمة  وقوع  �حتمال  ولتز�يد  نظامية،  م�رسفية 

يف عدد من �القت�ساد�ت. وال يركز �لف�سل على �أزمات �لعملة، 

�الأزمات  هذه  مثل  �أعقاب  يف  �لتجارة  ديناميكية  الختالف 

خ�سائ�س  �أهم  تتمثل  �لتعريف،  — فبحكم  جذريا  �ختالفا 

�رسف  �سعر  يف  كبري  �نخفا�س  حدوث  يف  �لعملة  �أزمات 

�لو�رد�ت  ديناميكية  على  جما  تاأثري�  يوؤثر  ما  وهو  �لعملة، 

و�ل�سادر�ت على حد �سو�ء يف فرتة ما بعد �الأزمة. ف�سال على 

�أن �النخفا�سات �لكبرية و�ملفاجئة يف قيم �لعمالت مل تكن 

ومع  �ملتقدمة.  �القت�ساد�ت  يف  �ملالية  �الأزمات  �آخر  �سمة 

�ل�رسف  ��ستق�ساء دور �سعر  �إىل  �لتحليل  ذلك، نعمد يف هذ� 

— �أي �لتغري�ت �لتي تطر�أ �سو�ء على م�ستوياته �أو تقلبه — 
يف �لتاأثري على �سلوك �لتجارة يف �أعقاب �الأزمات �مل�رسفية 

و�أزمات �ملديونية. 

بيانات  �لو�ردة يف جمموعة  �ملديونية  و�أزمات  �الأزمات �مل�رسفية     من بني 
7

حتليل  وي�سري  �الأزمات.  نوعي  فيها  يتز�من  حاالت   10 ترد   ،Laeven-Valencia
يف  �لتجارة  ديناميكية  �أن  �إىل  �ملزدوجة”  و�ملديونية  �مل�رسفية  “�الأزمات  لهذه 

نوع  فيها  يقع  �لتي  �حلاالت  مع  �لكيفية  �لناحية  من  تت�سابه  �حلاالت  هذه  �أعقاب 

�أزمة و�حد، و�إن كانت �آثارها �أ�سد بدرجة طفيفة. ومع ذلك، فاإننا ال نلقي �ل�سوء على 

هذه �لنقاط يف هذ� �لف�سل نظر� للعدد �ملحدود من �مل�ساهد�ت �ملتو�فر لدينا.  
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و�ملنهجية �لتي نتبعها يف حتليل �لن�ساط �لتجاري بعد 

�حليوية  �الأد�ة  وهو  �جلاذبية،  م�ستقة من منوذج  �الأزمات 

 
8
�لتجريبية. �لتجارية  �لدر��سات  يف  �مل�ستخدمة  �ملعتادة 

�لتدفقات  �لربط بني م�ستوى  ويعمل منوذج �جلاذبية على 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  تدفقات  �أو   — �لثنائية  �لتجارية 

�مل�ستوردة  �القت�ساد�ت  وخ�سائ�س   — حدة  على  كل 

�لتنمية  وم�ستوى  �القت�ساد  حجم  �سيما  )ال  و�مل�سدرة 

مثل  �سويا  �لبلدين  خ�سائ�س  �إىل  �إ�سافة  �القت�سادية(، 

�مل�سافة بينهما وما �إذ� كانا م�سرتكان يف �حلدود �أو �للغة. 

وميكن �أي�سا حتييد هذه �خل�سائ�س وغريها من �خل�سائ�س 

�لثابتة زمنيا �خلا�سة بكل بلدين عن طريق �إدر�ج متغري�ت 

�سورية لهما �سويا. وقد بد�أ ��ستخد�م منوذج �جلاذبية منذ 

�سهرته  من  كبري�  جانبا  ويرجع  �ملا�سي،  �لقرن  �ستينات 

�إىل مالءمته للبيانات �لتجارية من �لناحية �لتجريبية، �أي 

و�سف ما ينبغي �أن تكون عليه �لتدفقات �لتجارية �لثنائية 

وقد  �ملعنية.  �القت�ساد�ت  �أ�سا�سيات  �سوء  يف  �ملعتادة، 

��ستخدمت �لدر��سات �ملن�سورة هذ� �الإطار ال�ستق�ساء عدد من 

 (Frankel, �لتجارية  �التفاقات  تاأثري  �مل�سائل، من بينها 

)در��سة  �لنقدية  و�الحتاد�ت    Stein, and Wei, 1996) 
 Thursby and ( وتقلب �سعر �ل�رسف )در��سةRose, 2000
 (Glick and Taylor, 2010; و�حلروب )Thursby, 1987
(and Martin, Mayer and Thoenig, 2008. و�أجريت 
حماوالت يف �الآونة �الأخرية لتعزيز �لركائز �جلزئية �لنظرية 

لنماذج �جلاذبية �أ�سفرت عن دعم ��ستخد�مها )ر�جع در��سة 

در��سات  بني   ،Anderson and Van Wincoop, 2003
�أخرى(. 

�لورقة هو �سيغة مب�سطة من  و�ملنهج �ملتبع يف هذه 

منوذج �جلاذبية تعتمد على بيانات �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت 

�لتجارة  تدفقات  عن  عو�سا  ما  القت�ساد  �الإجمالية 

يف  لنا  �الأ�سا�سي  �ل�ساغل  الأن  نظر�  بذلك  ونقوم  �لثنائية. 

هذ� �لف�سل هو و�سف ما يحدث للتجارة �الإجمالية ولي�ست 

معدالت  على  �لنموذج  تقدير�ت  وتقوم  �لثنائية.  �لتجارة 

ديناميكية  لو�سف  �لنمو  م�ستويات  على  ولي�س  �لنمو 

�لتجارة عرب �لفرت�ت �لزمنية ب�سكل �أف�سل. وتت�سم �لنتائج 

بثباتها �أمام تقدير�ت منوذج �جلاذبية �لثنائية �ملعياري 

للتنبوؤ بالتغري�ت �إ�سافة �إىل تغري�ت �أخرى يف �ملو��سفات 

�القت�ساد  مو��سفات   2-4 �مللحق  )يعر�س  �الإح�سائية 

�أمام  �الأ�سا�سية  �لنتائج  وثبات  �مل�ستخدمة  �لقيا�سي 

مو��سفات �القت�ساد �لقيا�سي �لبديلة(.

وتتاألف �لعينة من 1�4 �قت�ساد� متقدما و�ساعد� وناميا 

�لتدفقات  بيانات  وتاأتي   .2009-1970 �لفرتة  وتغطي 

�لثنائية و�الإجمالية للو�رد�ت و�ل�سادر�ت يف كل �قت�ساد 

من قاعدة بيانات �إح�ساء�ت وجهة �لتجارة �ل�سادرة عن 

على  لالطالع   Baldwin and Taglioni (2006) در��سة  ر�جع     
8

باالإ�سافة  �الأدبيات،  �جلاذبية يف  ��ستخد�م مناذج  عن  ��ستق�سائية  در��سة 

�إىل �لثغر�ت �لتي نو�جهها لدى تقدير هذه �لنماذج. 

بيانات  قاعدة  ��ستخد�م  نطاق  �أي�سا  ونو�سع  �ل�سندوق. 

تدفقات �لتجارة �لعاملية �لتابعة للمكتب �لوطني للبحوث 

 (NBER-UN) (Feenstra �ملتحدة  و�الأمم  �القت�سادية 

(and others, 2005 لتحليل �أمناط �لتجارة ح�سب فئات 
�ملنتجات. )ترد م�سادر �لبيانات يف �مللحق 4-1(. وبعد 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  �إجمايل  لنمو  منوذجا  نعد  ذلك، 

ليكون د�لة للقيم �الآنية و�ملتاأخرة ملتغري �سوري لالأزمة، 

�أ�سا�سي،  )ب�سكل  �القت�سادية  �الأ�سا�سيات  يف  و�لتغري�ت 

�ملحلي(،  �لناجت  �إجمايل  �لبديل  ومتغريه  �القت�ساد  حجم 

)مرجحة  �لتجاريني  �ل�رسكاء  خ�سائ�س  يف  و�لتغري�ت 

ال  �لتي  �خل�سائ�س  ولتحييد   
9
�ل�سادر�ت(. �أو  بالو�رد�ت 

�سورية  متغري�ت  �إدر�ج  �أي�سا  يتم  �لزمن،  مبرور  تتغري 

�الإح�سائية  مو��سفاتنا  جميع  تت�سمن  و�أخري�،  للبلد�ن. 

على  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  لتحييد  للزمن  �سورية  متغري�ت 

نوبات  مثل  و�حد،  �آن  يف  �القت�ساد�ت  جميع  يف  �لتجارة 

�ليقني على م�ستوى  �أجو�ء عدم  �أو تكثف  �لعاملي  �لهبوط  

�لعامل �أو �لعزوف عن حتمل �ملخاطر. 

ما الذي يحدث للواردات وال�صادرات عقب 

الأزمات؟

لو�رد�ت  �مل�رصوط  غري  �ل�سلوك  بتقدير  �أوال  نقوم 

�لناجت  حتييد  بدون  �أي   — معني  �قت�ساد  و�سادر�ت 

�أعقاب وقوع �الأزمات.  �لتجارة يف  — لقيا�س مدى تاأثر 
�الأزمة  �سنة  يف   %8 بحو�يل  �لو�رد�ت  تهبط  عام،  وبوجه 

�جلدول  �لي�سار؛  على  �لعليا  �للوحة   ،4-4 �لبياين  )�ل�سكل 

يف  تقريبا   %8 مقد�ره  �لهبوط  من  مزيد  ويحدث   .)1-4

�ل�سنة �لتالية. وال يوجد دليل يذكر على حدوث �نتعا�س يف 

�ل�سنو�ت �لالحقة، بحيث �إنه مع حلول �ل�سنة �خلام�سة بعد 

يف  �ملتوقعة  م�ستوياتها  من  �أدنى  �لو�رد�ت  تظل  �الأزمة، 

 — �أي�سا  �لنمط  �الأزمات بنحو 19%. ويت�سح ذلك  غياب 

�أي حدوث �نخفا�س حاد يف �لو�رد�ت على �ملدى �لقريب 

�ملدى  �نتعا�س على  �أي  يعقبه  ال  �أو  ب�سيط  �نتعا�س  يعقبه 

و�الأزمات  �ملديونية  �أزمات  �إىل  �لنظر  عند   — �ملتو�سط 

�مل�رسفية كل على حدة، و�إن كانت �الآثار �ملتو�سطة �الأجل 

�أ�سد وطاأة يف حالة �أزمات �ملديونية )�ل�سكل �لبياين 4-4، 

�للوحتان �لو�سطى و�ل�سفلى على �لي�سار(. غري �أنه ال توجد 

�إح�سائية لالختالفات يف ديناميكية �لو�رد�ت بني  داللة 

نوعي �الأزمات.

   تقوم معظم مناذج �جلاذبية �مل�ستخدمة يف �الأدبيات عادًة على تقدير 
9

�ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من  �لفرد  ن�سيب  �أي�سا  وت�سمل  �لتجارة  م�ستويات 

غري �أنه عند تقدير �لنموذج بناء على �لتغري�ت، جند ثمة �رتباط وثيق بني 

معدالت منو �إجمايل �لناجت �ملحلي ون�سيب �لفرد من �إجمايل �لناجت �ملحلي، 

ولذ� ن�ستبعد ن�سيب �لفرد من �إجمايل �لناجت �ملحلي من مو��سفتنا �الأ�سا�سية. 

وتت�سابه �لنتائج �لو�ردة �أدناه ت�سابها �سديد� عند �إدر�ج منو ن�سيب �لفرد من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي لالقت�ساد �ملعني ول�رسكائه �لتجاريني. 
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وتتاأثر �ل�سادر�ت تاأثري� حمدود� و�أكرث تدرجا )�ل�سكل 

ت�سجل  فال  �ليمني(.  على  �لعليا  �للوحة   ،4-4 �لبياين 

�ل�سادر�ت �نخفا�سات حادة يف �الأجل �لقريب؛ حيث يهبط 

متو�سط �ل�سادر�ت مبقد�ر 3% فقط عند بد�ية �الأزمة. غري 

متو�سط  ي�سبح  بحيث  تدريجيا،  �لتدهور  يف  تاأخذ  �أنها 

�أقل  �الأزمة  بعد  �خلام�سة  �ل�سنة  حلول  عند  �ل�سادر�ت 

داللة  ذ�  �لفرق  ويكون   ،%8 بحو�يل  �ملعتاد  �مل�ستوى  من 

�ل�سادر�ت  حجم  يف  �ملحدود  �النخفا�س  ويدل  هام�سية. 

مقارنة بالو�رد�ت على �أن ميز�ن �لتجارة �خلارجية، بوجه 

و�سوهدت  �الأزمات.  �أعقاب  يف  �لتح�سن  �إىل  ينحى  عام، 

�أزمات  يف  لل�سادر�ت  �لتدريجي  للرت�جع  مماثلة  �أمناط 

�زد�د  و�إن  حدة،  على  كل  �مل�رسفية  و�الأزمات  �ملديونية 

�لتباين يف خ�سائر �ل�سادر�ت بعد �أزمات �ملديونية )�ل�سكل 

�لبياين 4-4، �للوحتان �لو�سطى على �ليمني و�ل�سفلى على 

داللة  توجد  ال  �لو�رد�ت،  مع  �حلال  كان  ومثلما  �ليمني(. 

بني  �ل�سادر�ت  ديناميكية  يف  لالختالفات  �إح�سائية 

ب�سيطة  نظرة  نلقي  �لتايل  �لتحليل  ويف  �الأزمات،  نوعي 

  
10

على �الأزمات �مل�رسفية و�أزمات �ملديونية �سويا.

من  عدد  ��ستخد�م  �أمام  بثباتها  �لنتائج  هذه  تت�سم 

�ملنهجيات �لبديلة لتقدير �خل�سائر. فتنظر �أوىل منهجيات 

من  مقتب�سة  منهجية  وهي  و�أب�سطها،  �خل�سائر  ح�ساب 

�آفاق  تقرير  من   2009 �أكتوبر  عدد  من  �لر�بع  �لف�سل 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  �نحر�فات  يف  �لعاملي،  �لقت�صاد 

ثان  ثبات  �ختبار  يعمل  و  �الأزمة.  قبل  �سائد  �جتاه  عن 

يو�زي  بحيث  �لتقدير  يف  ذ�تي  �نحد�ر  حدود  �إدر�ج  على 

غر�ر  على  در��سات  يف  �مل�ستخدمة  �الإح�سائية  �ملو��سفة 

 Cerra ودر��سة   Romer and Romer (2010) در��سة 

and Saxena (2008). ويف �ملنهجية �لثالثة يتم تقدير 
منوذج �جلاذبية �لثنائية للتنبوؤ بالتغري�ت بالكامل �سو�ء 

با�ستخد�م �لعينة �لكاملة �أو با�ستخد�م �أعلى ع�رسين �رسيكا 

لكل بلد. و�أخري�، ملعاجلة �لتخوف من �أن ��ستنتاجاتنا رمبا 

تكون مدفوعة باالنخفا�سات �لكبرية يف �سعر �لعملة �لتي 

ت�ساحب �الأزمات �مل�رسفية و�أزمات �ملديونية، فقد عمدنا 

�إىل ف�سل �حلاالت �لتي مل تتز�من مع �أزمات عملة. ويخرج 

�لناحية  من  مت�سابهة  بنتائج  �ملنهجيات  هذه  جميع 

�لكيفية. ويرد مزيد من �لتفا�سيل ب�ساأن �ختبار�ت �لثبات 

هذه يف �مللحق 2-4.

مقارنة  و��ستمر�رها  �لو�رد�ت  خ�سائر  حجم  �سخامة  ترجع  رمبا     
10

�ل�سعوبات  من  غريها  )�أو  �لعمومية  �مليز�نيات  �سعف  �إىل  بال�سادر�ت 

�ملحلي  �لطلب  تر�جع  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ملحلي.  �لطلب  على  �ملالية( 

يحد  �أن  �أي�سا  �ملمكن  فمن  �لو�رد�ت،  �أحجام  �نخفا�س  �إىل  مبا�رسة  يوؤدي 

جماال  يف�سح  ما  وهو  ت�سديرها،  ميكن  �لتي  لل�سلع  �ملقيمني  ��ستهالك  من 

لزيادة �ل�سادر�ت.   
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هل يف�رس الناجت �صلوك الواردات وال�صادرات 

تف�صريا تاما؟ 

�لر�بع  �لف�سل  ذلك  يف  مبا  �سابقة،  در��سات  �أظهرت 

�لعاملي  �لقت�صاد  �آفاق  تقرير  �أكتوبر 2009 من  من عدد 

ودر��سة Cerra and Saxena (2008)، �أن �لناجت ينخف�س 

�ملالية ويبقى منخف�سا حتى  �الأزمات  ب�سورة كبرية بعد 

�أعاله  �ملو�سح  �لتجارة  �سلوك  ميثل  فهل  �ملتو�سط.  �ملدى 

�نعكا�سا لديناميكية �لناجت بعد �الأزمات؟ لنجيب على هذ� 

�ملحلي  �لناجت  باإ�سافة  �لناجت  �أثر  بتحييد  نقوم  �ل�سوؤ�ل، 

�الإجمايل لالقت�ساد �ملحلي ولل�رسكاء �لتجاريني. وبالرغم 

مرونة  �أن  تفرت�س  �ملعيارية  �جلاذبية  مناذج  �أن  من 

�القت�ساد�ت  خمتلف  يف  و�حدة  للناجت  بالن�سبة  �لتجارة 

وعرب �لفرت�ت �لزمنية، فقد قمنا باإرخاء هذ� �الفرت��س يف 

�إذ�  ما  تقييم  يف  �ملرونات  هذه  �أهمية  ل�سدة  نظر�  حتليلنا 

 ويو�سح 
11

كان �لناجت يف�رس �سلوك �لتجارة تف�سري� كامال.

كل من �للوحة �لعليا من �ل�سكل �لبياين 4-� و�جلدول 1-4 

   على وجه �لتحديد، �سمحنا بتغري �ملرونة عرب �ملناطق �ملحددة يف 
11

 )1-4 �مللحق  يف  )�لو�ردة  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة 

�ملرونة  �تخاذ  �فرت��س  عن  ونتج  وبعده.   1990 عام  قبل  �لفرتتني  وبني 

�أو�ساع  �أن �سعف �لناجت ي�ساهم ب�سورة كبرية يف تدهور 

حتييد  ويوؤدي  جو�نبه.  جميع  يف�رس  ال  �أنه  �إال  �لو�رد�ت، 

�لناجت �إىل �نخفا�س خ�سائر �لو�رد�ت �ملقدرة بدرجة كبرية  

و�ملتو�سط  �لقريب  �ملديني  مئوية يف  نقاط  بنحو 10   —
خمتلفة  �لو�رد�ت  خ�سائر  تظل  ذلك،  ومع   .)1-4 )�جلدول 

عن �ل�سفر �ختالفا ذ� داللة �إح�سائية. 

باإن  �لقائل  �ال�ستنتاج  ثبات  �ختبار�ت  عدة  وتوؤكد 

�لناجت ال يف�رس جميع �ل�سلوك �ملعاك�س للو�رد�ت. و يتمثل 

�أمام  للو�رد�ت  �ملقدرة  �ملرونة  �أن  يف  �الحتماالت  �أحد 

�لناجت  حتركات  جتاه  �لو�رد�ت  ح�سا�سية  من  تزيد  �لناجت 

�ملتو�سطة �الأجل �أو �الجتاهيه؛ فاإذ� ز�دت مرونة �لو�رد�ت 

�أمام �لتقلبات �لدورية �أو خالل فرت�ت �الأزمات، فمن �ساأن 

كبرية  �نخفا�سات  �إىل  يوؤدي  �أن  ثابت  مرونة  منط  فر�س 

�أو  �لدوري  �لهبوط  �لو�رد�ت خالل فرت�ت  غري مف�رسة يف 

�الأزمات، حتى بعد حتييد �لناجت. والختبار هذ� �الحتمال، 

وعدم  �الأزمة  فرت�ت  خالل  �لناجت  معامل  بتغري  �سمحنا 

�الجتاهي  �ملكونني  عرب  بتغريه  �أي�سا  و�سمحنا  �الأزمة؛ 

�سكال موحد� �رتفاع خ�سائر �لو�رد�ت �ملقدرة، على �لنحو �لو�رد يف �مللحق 

  .2-4

اجلدول 4-1: مناذج النحدار الأ�صا�صية والتغريات ال�صمنية يف م�صتويات الواردات وال�صادرات

�ل�سادر�ت�لو�رد�ت

�مل�رسوطةغري �مل�رسوطة�مل�رسوطةغري �مل�رسوطة

)1()2()3()4()�()6()7()8(

�ملعامل
د�لة �ال�ستجابة 

للدفعات
�ملعامل

د�لة �ال�ستجابة 

للدفعات
�ملعامل

د�لة �ال�ستجابة 

للدفعات
�ملعامل

د�لة �ال�ستجابة 

للدفعات

t  0.007–0.007–0.034–0.034–0.040***–0.040**–0.080***–0.080***�الأزمة عند–
)0.018()0.018()0.017()0.017()0.020()0.020()0.020()0.020(

t -1 0.0190.012–0.037–0.002–0.073***–0.034**–0.1�8***–0.078***�الأزمة عند

)0.018()0.029()0.016()0.026()0.017()0.026()0.017()0.027(

t -2 0.0030.01–0.042–0.006–0.077***–0.003–0.171***–0.013�الأزمة عند�

)0.016()0.031()0.01�()0.030()0.019()0.033()0.019()0.034(

t -3 0.003–0.018–0.064–0.022–0.063*0.014–0.1�3***0.018�الأزمة عند–
)0.014()0.032()0.013()0.034()0.020()0.040()0.021()0.041(

t -4 00.003–0.070*–0.006–0.077**–0.014–0.169***–0.016�الأزمة عند–
)0.013()0.034()0.012()0.03�()0.01�()0.04�()0.01�()0.046(

t -5 0.004–0.001–0.079*–0.009–0.089**–0.012–0.190***–0.021�الأزمة عند–
)0.01�()0.040()0.014()0.039()0.014()0.046()0.013()0.047(

0.120.210.110.18معامل �لتحديد

عدد �مل�ساهد�ت
4،7�44،7�44،7�34،7�3

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.

�لثابتة  �الأخطاء �ملعيارية  و�ل�سنة. وترد  للبلد  �لثابتة  و�لتاأثري�ت  تاأخرها �خلم�سة  �لو�رد�ت/�ل�سادر�ت على موؤ�رس لالأزمة وفرت�ت  �نحد�ر منو  ملحوظة: يعر�س �جلدول نتائج 

�ملجمعة ح�سب �لبلد يف �أقو��س. وت�سري �لعالمات *** و** و* �إىل �لداللة �الإح�سائية عند م�ستوى1% و�% و10% على �لتو�يل. ويتم حتييد منو �إجمايل �لناجت �ملحلي لالقت�ساد �ملعني 

ومنو �إجمايل �لناجت �ملحلي القت�ساد �لبلد �ل�رسيك يف �لعمودين )3( و)7(، ويتم حتييد مقايي�س �الأزمات �ملرجحة بالتجارة يف �لبلد�ن �ل�رسيكة وفرت�ت تاأخرها. وحت�سب �لتغري�ت 

�ل�سمنية يف م�ستويات �لو�رد�ت/�ل�سادر�ت يف �الأعمدة )2( و)4( و)6( و)8( كحا�سل تر�كم �ملعامالت �ملقدرة ملوؤ�رس �الأزمة وفرت�ت تاأخرها من مناذج �النحد�ر �ملبينة يف �الأعمدة 

)1( و)3( و)�( و)7(، على �لتو�يل. 
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�لعام  �الجتاهي  �ملكون  ف�سل  مت  حيث  للناجت،  و�لدوري 

بري�سكوت«.  »هودريك  مر�ّسح  با�ستخد�م  �لدوري  و�ملكون 

�أمام  �لو�رد�ت  مرونة  �أن  بالفعل  تبني  �حلالتني،  ويف 

داللة  ذ�  �رتفاعا  �سجلت  تو�تر�  �الأعلى  �لناجت  حتركات 

�إح�سائية. و�أخري�، �أدرجنا فرت�ت تاأخر منو �إجمايل �لناجت 

�ملحلي يف �ملو��سفة �الإح�سائية. ومع ذلك، ��ستمر �سلوك 

وقد  �لناجت.  �أثر  حتييد  بعد  حتى  �ملو�تي  غري  �لو�رد�ت 

�ملنهجيات  ��ستخد�م  �أمام  �أي�سا  ثباتا  �لنتائج  �أظهرت 

�لبديلة �ملبينة يف �مللحق 2-4. 

�أن ثمة �رتباط بني  وعلى عك�س �سلوك �لو�رد�ت، يبدو 

جانب كبري من �سلوك �ل�سادر�ت عقب �الأزمات وديناميكية 

�ل�سفلى(.  �للوحة   ،�-4 �لبياين  )�ل�سكل  �ملعاك�سة  �لناجت 

م�ستو�ها  من  �ل�سادر�ت  تقرتب  �لناجت،  �أثر  حتييد  فبعد 

�إح�سائيا  خمتلف  غري  �ملقدر  �النحر�ف  ويكون  �ملعتاد، 

عن �ل�سفر �سو�ء يف �ملدى �لقريب �أو �ملتو�سط. ولهذ�، يركز 

�جلزء �ملتبقي من هذ� �لف�سل على �لو�رد�ت، �لتي تبدو �أنها 

�أكرث من يتحمل وطاأة �الأزمات. 

هل تختلف الديناميكيات باختالف املنتجات 

وال�رسكاء التجاريني والأزمات؟

يف  كبرية  �ختالفات  وجود  �إىل  �ل�سابق  �لق�سم  �أ�سار 

نوبة  �إبان  �ملختلفة  �ملنتجات  فئات  يف  �لتجارة  �سلوك 

يف  �أي�سا  �لنمط  هذ�  يظهر  فهل  �الأخرية.  �لعاملي  �لهبوط 

�الأزمات �ل�سابقة؟ يو�سح �ل�سكل �لبياين 4-6 بع�س �أوجه 

�ل�سبه بني نوبة �لهبوط �لعاملي �الأخرية و�الأزمات �ل�سابقة، 

 ففي �ملا�سي، كما 
12

ولكنه يظهر �أي�سا بع�س �الختالفات.

حدث يف �لهبوط �لعاملي �الأخري، �سهدت �ل�سلع �لر�أ�سمالية 

�لقريب،  �ملدى  يف  �نخفا�س  �أ�سد  �ملعمرة  و�ال�ستهالكية 

�لثانية  �ل�سنة  يف  �ملتو�سط  يف   %1� بنحو  هبطت  حيث 

يكن  ومل  �لناجت.  تغري�ت  �أثر  حتييد  بعد  حتى  �الأزمة،  بعد 

هناك دليل يذكر على حدوث �نتعا�س يف و�رد�ت هذه �لفئة 

من �ملنتجات يف �ملدى �ملتو�سط. و�سهدت �لفئات �لثالثة 

ولكنه جاء  �لقريب  �ملدى  �أي�سا هبوطا كبري� يف  �الأخرى 

�أقل من 10%. غري �أنه هذه �لفئات �سهدت مزيد� من �لتدهور 

�أمر حمري نوعا، وخ�سو�سا الأن  يف �ملدى �ملتو�سط، وهو 

  يجدر �الإ�سارة �إىل �أن �سلوك �لو�رد�ت �ملو�سح يف �ل�سكل �لبياين 3-4 
12

ال يغطي �سوى 13 �قت�ساد� فح�سب وي�سمل �قت�ساد�ت �الأزمة وعدم �الأزمة 

على حد �سو�ء، بينما يو�سح �ل�سكل �لبياين 4-6 �سلوك �لو�رد�ت يف فئات 

�ملنتجات هذه بالن�سبة القت�ساد�ت �الأزمة فقط. و�إ�سافة �إىل ذلك، يعر�س 

 6-4 �ل�سكل  يعر�س  بينما  �مل�رسوطة،  غري  �لو�رد�ت  خ�سائر   3-4 �ل�سكل 

�خل�سائر بعد حتييد �أثر �لناجت وغريه من �ملتغري�ت.
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�أثر  حيدت  قد  كانت  �خل�سائر  هذه  �أثبتت  �لتي  �لتحليالت 

 
13

�لناجت بالفعل.

�ل�رسكاء  �سادر�ت  تتاأثر  �أن  �أي�سا  �ملمكن  ومن 

�لتجاريني �ملختلفة �ملوجهة �إىل �قت�ساد�ت �الأزمة بطرق 

�أكرث  �لتجاريني  �ل�رسكاء  �سادر�ت  بع�س  فهل  خمتلفة. 

�سمود� من غريها؟ لعل �أحد �لعو�مل �ملهمة هو قوة رو�بط 

�الإنتاج �لدولية – �أي ��ستخد�م �ل�سلع �مل�ستوردة �لو�سيطة 

�الإنتاج  �قت�سام  يوؤدي  ما  فغالبا   
14

�ل�سادر�ت. �إنتاج  يف 

�الأزمات.  مو�جهة  �لتجاري يف  �لن�ساط  تعزيز �سمود  �إىل 

�رتباطا  �أكرث  �الأزمة  �قت�ساد  كان  فكلما  ذلك،  وعلى 

�النخفا�س  كان  جتاري،  �رسيك  مع  ر�أ�سي  تكامل  بعالقة 

�أقل يف حجم و�رد�ته من هذ� �ل�رسيك )�ل�سكل �لبياين 4-

7(. ويتو�فق هذه �ال�ستنتاج مع فكرة »�أثر ر�أ�س �ل�ساطي« 

�لتي  �ل�رسكات  �أن  ُيالحظ  حيث   ،(beachhead effect)
تتكبد تكاليف غارقة من جر�ء �لدخول يف عالقة جتارية 

منها  �خلروج  عن  �إحجاما  �أكرث  تكون  �الأطر�ف  �أحد  مع 

1�
ملجرد �أن ظروفا �سيئة قد ��ستجدت.

�إذ� كان ثمة �ختالف يف ديناميكية   و�أخري�، نقيم ما 

عاملي،  هبوط  نوبة  مع  �الأزمة  تز�من  حالة  يف  �لتجارة 

حيث نعتمد يف تعريف نوبة �لهبوط �لعاملي على �لتعريف 

ُخم�س  فنحو   
16

.Freund (2009) در��سة  يف  �لو�رد 

حاالت �الأزمات �ل�سابقة حدث خالل �سنو�ت هبوط عاملي. 

�لتي  �لدخل  �ملنخف�سة  �لبلد�ن  يف  �ل�سابقة  �الأزمات  حدثت  �إذ�     
13

وما  �الأزمات  توؤدي  �أن  �ملمكن  فمن  �الجتماعية،  �سبكاتها  �سعف  تعاين 

ن( يف معدالت �لبطالة �إىل �نخفا�سات  يرتتب عليها من �رتفاع )غري حم�سّ

حتى يف �ل�سلع �ال�ستهالكية غري �ملعمرة. ر�جع، على �سبيل �ملثال، در��سة 

Friedman and Levinsohn (2003) لالطالع على حتليل الأثر �الأزمة 
�الآثار  وت�ستمر  �الإندوني�سية.  �ملعي�سية  �الأ�رس  على   1997 لعام  �الأ�سيوية 

حتى يف مناذج �النحد�ر �لتي يتم فيها حتييد �أثر �لناجت �إذ� مل ينجح قيا�س 

�الأ�رس  على  �لو�قع  �ل�سلبي  �الأثر  ر�سد  يف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �نخفا�س 

�ملعي�سية �الأكرث فقر�.   

�لقيمة  ن�سبة  با�ستخد�م  بلدين  �أي  بني  �الإنتاج  رو�بط  �سدة  نقي�س     
14

 Johnson and لتي �أ�سري �إليها يف در��سة� (VAX) مل�سافة �إىل �ل�سادر�ت�

Noguera (2010). وتعمل ن�سبة �لقيمة �مل�سافة �إىل �ل�سادر�ت، �لتي يتم 
�إن�ساوؤها من و�قع جد�ول �ملدخالت و�ملخرجات و�لتجارة �لثنائية يف عينة 

�ملوجهة  �ل�سادر�ت  ��ستخد�م  �ملختلفة، على ر�سد مدى  �لبلد�ن  كبرية من 

من �لبلد �ألف �إىل �لبلد باء ك�سلع و�سيطة يف �إنتاج �سادر�ت �لبلد باء.  

ر�أ�س  “�أثر  فكرة  �قرتح  �لذي   ،Baldwin (1988) در��سة  ر�جع     
1�

وتتو�فق  �لدولية.  �لتجارة  يف  �لتخلفية  الأثر  حمتمل  كتف�سري  �ل�ساطئ” 

Altomonte and Otta- در��سة مثل  �أخرى،  در��سات  مع   ��ستنتاجاتنا 

viano (2009)، �لتي ت�سري �إىل �سمود �لن�ساط �لتجاري بني بلد�ن �أوروبا 
 Bernard and Others لغربية و�لو�سطى خالل �الأزمة �الأخرية، ودر��سة�

(2009)، �لتي توثق ل�سمود �لن�ساط �لتجاري “ل�سل�سلة �لتوريد” بني �لبلد�ن 
�الآ�سيوية يف �أعقاب �الأزمة �الآ�سيوية. 

�لهبوط  نوبات   Freund (2009) يعّرف  �لتحديد،  وجه  على     
16

�القت�سادي �لعاملي على �أنها �ل�سنو�ت �لتي يكون فيها منو �إجمايل �لناجت 

�ل�سنو�ت  متو�سط  من  �أقل  و)2(   ،%2 من  �أقل  �لعاملي )1(  �حلقيقي  �ملحلي 

�أدنى م�ستوياته  �خلم�سة �ل�سابقة مبا يزيد على �.1 نقطة مئوية، و)3( يف 

مقارنة بال�سنتني �ل�سابقتني و�ل�سنتني �لتاليتني. و��ستخدم هذ� �الإجر�ء يف 

حتديد نوبات �لهبوط �القت�سادي �لعاملي �لتالية: �197، 1982، 1991، 

 .2008 ،2001
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نوبة هبوط  باأزمة خالل  �لتي مرت  �القت�ساد�ت  ف�سهدت 

عاملي خ�سائر �أعمق يف �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت، وذلك �سو�ء 

 .)8-4 )�ل�سكل  بالناجت  م�رسوطة  �أو  م�رسوطة  غري  كانت 

خ�سائر  من  �أكرب  �مل�رسوطة  غري  �لو�رد�ت  خ�سائر  وتظل 

�قت�ساد�ت  �سادر�ت  �سايف  ينحى  وبذلك  �ل�سادر�ت، 

�الأزمة �إىل �لتح�سن حتى يف هذه �حلاالت. وي�سري ذلك �إىل 

�أ�سد  �أن هذه �الأزمات �ملالية قد ت�سفر عن خ�سائر جتارية 

نوبة  مع  تتز�من  مل  �لتي  �لتاريخية  �حلاالت  من  فد�حة 

هبوط عاملي.

هل الأو�صاع ال�صابقة على الأزمة مهمة؟

 4-4 �ل�سكلني  يف  �ملبينة  �لو�رد�ت  ديناميكية  �إن 

�لعادي يف خمتلف حاالت  �ل�سلوك  و4-� ال تعر�س غري 

�الأزمات �لتاريخية. ولكن هل ميكن �أن تختلف ديناميكية 

�لو�رد�ت وفقا لالأو�ساع �ل�سابقة على �الأزمة؟ على �سبيل 

ح�سابه  ور�سيد  �الأزمة  ما  �قت�ساد  دخل  ما  �إذ�  �ملثال، 

�أكرب يف  ي�سهد ت�سحيحا  فاإنه قد  ن�سبيا،  �جلاري متدهور 

و�رد�ت  من  �أ�سو�أ  و�رد�ته  �أد�ء  فيكون  �لن�سبية،  �الأ�سعار 

�قت�ساد �آخر دخل �الأزمة بو�سع ح�ساب جار �أف�سل. وت�سري 

�للوحتان �لعلييان يف �ل�سكل 4-9 �إىل �أن هذ� هو ما حدث. 

وبالن�سبة للعينة �لفرعية �لتي ��ستملت على حاالت كانت 

�أعلى من �مل�ستوى  �أر�سدة ح�ساباتها �جلارية قبل �الأزمة 

�لو�سيط، فقد تبني �أن و�رد�تها مل تتعر�س الأي تدهور بعد 

حتييد �أثر �لناجت؛ �أما بالن�سبة للعينة �لفرعية �لتي ت�سمنت 

حاالت كانت �أر�سدة ح�ساباتها �جلارية قبل �الأزمة �أدنى 

�أن و�رد�تها تعر�ست بعد  من �مل�ستوى �لو�سيط، فقد تبني 

حتييد �لناجت خل�سائر �أكرب و�أكرث ��ستمر�ر�.

وباملثل، ظهر �أن �القت�ساد�ت �لتي دخلت �الأزمة وهي 

تتمتع بدرجة �أكرب من �النفتاح �ملايل �أو �لتجاري حققت 

�للوحات   ،9-4 �لبياين  )�ل�سكل  �لو�رد�ت  يف  �أقل  خ�سائر 

الرتباط  �ملحدد  �لطابع  يظل  وبينما  و�لو�سطى(.  �ل�سفلى 

غري  بعدها  �لتجارة  بديناميكية  �الأزمات  قبل  �النفتاح 

زيادة  تعني  قد  �أوال،  تخمينان.  ب�ساأنه  لدينا  فاإن  و��سح، 

�النفتاح �ملايل �نخفا�س �العتماد على �لقطاع �مل�رسيف 

�ملحلي، ال �سيما بالن�سبة لتمويل �لتجارة. فاإن كان هذ� هو 

�حلال، فاإن �الأزمات �مل�رسفية �لتي ت�رس بالقطاع �ملايل 

�ملحلي ميكن �أن يكون لها تاأثري �أ�سعف على �القت�ساد�ت 

�لتي تتمتع بقدر �أكرب من �النفتاح �ملايل. ثانيا، ميكن رد 

�الرتباط بني �نفتاح �لتجارة وديناميكيتها بعد �الأزمة �إىل 

زيادة �سمود �لن�ساط �لتجاري يف �القت�ساد�ت �لتي تتمتع 

ذ�ت  �القت�ساد�ت  الأن  ذلك  �أعمق،  ر�أ�سي  تكامل  بعالقات 

�لرو�بط �الإنتاجية �الأقوى غالبا ما تتمتع �أي�سا مب�ستويات 

تكامل جتاري مرتفعة ن�سبيا.
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ما هي العوامل املرتبطة بديناميكية 

الواردات يف ما بعد الأزمة؟

عقب  �لو�رد�ت  �سلوك  جميع  يف�رس  ال  �لناجت  كان  �إذ� 

تف�سري�ت  ثمة  �إذن؟  يف�رسه  �لذي  فما  �الأزمات،  وقوع 

�إ�سافية حمتملة نوق�ست يف �سياق �الأزمة �الأخرية، وت�سمل 

ما يلي: 

وجه  على  �ملالية  �الأزمات  تقرتن  �لئتمان:  �صعف   •
�لتحديد بت�سديد �الأو�ساع �الئتمانية — فتبني در��سة 

�أنه  �الإ�سد�ر(  )قيد   Abiad, Dell’Ariccia and Li
م�رسفية  باأزمة  �القت�سادي  �لهبوط  يقرتن  عندما 

�ئتماين”  غري  “�نتعا�س  حدوث  �حتمال  مرتني  يزد�د 

على  �حلقيقي  �الئتمان  منو  فيه  يكون  �لذي  )وهو 

�جلانب �ل�سالب(. و�إذ� �سبق �لهبوط �أي�سا رو�ٌج �ئتماين، 

�أربع  �ئتماين  غري  �نتعا�س  حدوث  �حتمال  ت�ساعف 

مر�ت و�أ�سبح حدوثه �سبه موؤكد. وقد يخلِّف عدم تي�رس 

�لو�رد�ت،  على  �سارة  �آثار�  �الئتمان  على  �حل�سول 

�الئتمان  قد يخلفها �سعف  �أخرى  �آثار  �أي  ف�سال على 

 
17

على �لطلب �الإجمايل.

ي�ستد  قد  �الأزمات،  �أعقاب  يف  �حلمائية:  �لنزعة  زيادة   •
�الإنتاج  حلماية  �ملوؤيدة  �مل�سالح  جماعات  باأ�س 

 وال تاأتي زيادة �حلمائية بال�رسورة يف �سكل 
18

�ملحلي.

�رتفاع �لتعريفات �جلمركية؛ فقد تظهر يف �سكل زيادة 

�أ�سكال  �أو غريها من  ��ستخد�م تد�بري مكافحة �الإغر�ق 

�لدفعات  يف  �رسوط  و�سع  مثل  �مل�سترتة«،  »�حلمائية 

�ملحليني.  �ملنتجني  على  �إنفاقها  لق�رس  �لتن�سيطية 

�حلمائية  �لتد�بري  ��ستخد�م   2-4 �الإطار  ويناق�س 

و�أثرها على �لتجارة يف �أعقاب �الأزمة �الأخرية. 

ديناميكية �صعر �ل�رصف: قد تتاأثر �لو�رد�ت تاأثر� �سلبيا   •
على  وتقلبها  �ل�رسف  �أ�سعار  م�ستوى  يف  بالتغري�ت 

 Kaminsky and Reinhart در��سة  �سو�ء. وت�سري  حد 

(1999) �إىل �قرت�ن �لكثري من �الأزمات �مل�رسفية �أي�سا 
هذه  مثل  ويف  �لعمالت؛  قيم  يف  حادة  بانخفا�سات 

بالو�رد�ت  �لن�سبية  �الأ�سعار  يف  �لتقلب  ي�رس  �حلاالت 

ولكنه يعود بالنفع على �ل�سادر�ت. �أ�سف �إىل ذلك �أن 

تغري �سعر �ل�رسف قد يزد�د خالل حاالت �الأزمات، وقد 

 Iacovone ودر��سة Amiti and Weinstein (2009) ر�جع در��سة   
17

and Zavacka (2009) ودر��سة Chor and Manova (2010) لالطالع 
على معلومات عن �أهمية متويل �لتجارة و�الئتمان �لتجاري يف تف�سري �أد�ء 

�ل�سادر�ت خالل �الأزمات. 

باجلملة  “ت�ساعد  �لكبري”  “�لك�ساد  نوبة  �أعقب  �ملثال،  �سبيل  على     
18

يف �لنزعة �حلمائية” وهو ما مل يبطئ وترية �النتعا�س �القت�سادي فح�سب، 

و�إمنا خّلف ور�ءه موروثا م�ستمر� من �لنزعات �حلمائية يف عدد من �لبلد�ن 

 .)O’Rourke, 2009 ر�جع در��سة(
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تبني �أن زيادة �لتغري توؤثر �سلبا على �لن�ساط �لتجاري 

.)Thursby and Thursby, 1987 در��سة(

�أثر �ملكونات: نظر� الأن بع�س فئات �ملنتجات ي�ساهم يف   •
�لتجارة بن�سبة �أكرب من �إ�سهامه يف �لناجت، فاإن هبوط 

�لطلب على هذه �ملنتجات من �ساأنه �أن ي�سفر عن هبوط 

�الأزمات  توؤدي  فقد  بالناجت.  مقارنة  �لتجارة  �أكرب يف 

�لطلب  من  �أكرث  �ل�سلع  على  �لطلب  هبوط  زيادة  �إىل 

على �خلدمات، على �سبيل �ملثال، و�لتجارة تعتمد يف 

معظمها على �ل�سلع، يف حني ت�ساهم �خلدمات مبعظم 

يف  �ملعمرة  �ل�سلع  ت�ساهم  �ل�سلع،  فئة  ود�خل  �لناجت. 

�لتجارة بن�سبة �أكرب مقارنة بالناجت. وكما ترد �الإ�سارة 

يف �الإطار 4-1، يف�رس �أثر �ملكونات فيما يبدو جو�نب 

�لتجاري خالل  �لن�ساط  �ل�سخم يف  �لهبوط  كثرية من 

�لبيانات  نق�س  يحول  �حلظ،  ول�سوء  �الأخرية.  �الأزمة 

�إجر�ء  دون  �لطلب  عنا�رس  حول  �ل�ساملة  �لتاريخية 

��ستق�ساء تف�سيلي لهذه �الآلية �ملحددة، ولكننا نعر�س 

�أ�سفله بع�س �الأدلة �لتي تو�سح �أن �آثار �ملكونات كان 

لها دور جزئي على �الأقل حتى يف �الأزمات �ل�سابقة.

وبني  �الآليات  هذه  بني  �رتباط  هناك  يكون  ولكي 

�أن  يكفي  فال  لالأزمة،  بعد  �مل�ساهدة  �لو�رد�ت  ديناميكية 

فح�سب،  �لو�رد�ت  على  �سلبية  باآثار  �لعو�مل  هذه  تعود 

فرت�ت  خالل  ترديها  يف  تت�سبب  �أن  �أي�سا  ينبغي  بل 

نتبع  �الآليات،  هذه  من  �آلية  كل  دور  وال�ستق�ساء  �الأزمة. 

منهجا مكونا من ثالثة خطو�ت. يف �خلطوة �الأوىل، نقدر 

�الأو�ساع  تطور  كيفية  لقيا�س  للدفعات  �ال�ستجابة  دو�ل 

�الئتمانية و�حلمائية وديناميكية �سعر �ل�رسف يف �أعقاب 

�لو�رد�ت  مرونة  نقدر  �لثانية،  �خلطوة  ويف  �الأزمات. 

بني  �لثالثة  �خلطوة  وجتمع  �لعو�مل.  لهذه  بالن�سبة 

�خلطوتني �الأوليني للح�سول على قيمة تقديرية عن مقد�ر 

وترد  �الأزمات.  بعد  �لو�رد�ت  لديناميكية  �آلية  كل  تف�سري 

�أيا  �أن  على  �لتاأكيد  وينبغي   .2-4 �مللحق  يف  �لتفا�سيل 

من هذه �لتحليالت ال ي�سعى �إىل حتديد �لعالقة �ل�سببية، بل 

عالقة �الرتباط فح�سب؛ فنحن نريد �أن نتعرف على حجم 

�سلوك  �سوء  يف  نتوقعه  �أن  ميكن  �لذي  �لو�رد�ت  تر�جع 

معامالت �الرتباط �ملختلفة.

وترد نتائج �خلطوة �الأوىل من �ملنهجية ثالثية �خلطو�ت 

تطور  كيفية  يو�سح  �لذي   ،10-4 �لبياين  �ل�سكل  يف  هذه 

وم�ستوى  وتقلبه  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  �سعر  م�ستوى 

�الئتمان و�لتعريفات �جلمركية عقب وقوع �الأزمات بوجه 

�إذ ينخف�س �سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي يف �ملدى  عام. 

بعد  �الأوليني  �ل�سنتني  يف  �ملتو�سط  يف   %6 بنحو  �لقريب 

�الأزمة ويبقى منخف�سا يف �ل�سنو�ت �لتالية، ولكن �لتباين 

حول هذ� �ملتو�سط يكون بالغ �الرتفاع. وثمة �رتفاع كبري 
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�أي�سا يف م�ستوى تقلب �سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي على 

�ملدى �لقريب ينخف�س على �ملدى �ملتو�سط. ويرت�جع حجم 

�إجمايل  �إىل  مقي�سا  �خلا�س،  �لقطاع  �إىل  �ملقدم  �الئتمان 

�لناجت �ملحلي، تر�جعا مطرد� يف �ل�سنو�ت �لتالية لالأزمة، 

بحيث يرت�جع بنحو �1 نقطة مئوية يف �ملتو�سط بحلول 

�ل�سنة �خلام�سة. وعلى �لرغم من �أن حجم هذ� �لرت�جع يبدو 

�الأزمات  من  �لكثري  �أن  مالحظة  يجدر  ما،  حد  �إىل  كبري� 

و�أخري�،  مفرط.  �ئتماين  بنمو  م�سبوقة  كانت  �مل�رسفية 

�أي دليل على  فلي�س هناك  �إىل حد ما،  �لده�سة  ومما يثري 

�لتعريفات،  م�ستوى  مبتو�سط  مقي�سة  �حلمائية،  �لنزعة  �أن 

داللة  ذي  غري  تغري  ويحدث  �الأزمات.  �أعقاب  يف  تزد�د 

من �لناحية �الإح�سائية يف متو�سط �لتعريفات يف �أعقاب 

�أنه   غري 
19

�ملتو�سط. �أو  �لقريب  �ملدى  على  �سو�ء  �الأزمات 

ال ينبغي تف�سري هذه �لنتيجة �الأخرية على �أنها تعني عدم 

قد  �حلمائية  �لنزعة  زيادة  �إن  حيث  ككل،  �حلماية  تز�يد 

ي�سعب  ما  وهو  عاليه(،  )مذكورة  »م�سترتة«  �أ�سكاال  تتخذ 

�كت�سافه يف �لبيانات.

ويبني �جلدول 4-2 �ملرونة �ملقدرة للو�رد�ت بالن�سبة 

للو�رد�ت  �ملقدرة  �ملرونة  �إن  �إذ   
20

�لناجت. غري  الآليات 

بالن�سبة ل�سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي، عند م�ستوى 0.09 

تقريبا، �أدنى بكثري من تقدير�ت در��سات �أخرى. وقد يرجع 

ذلك �إىل �أن �لنموذج ال يقدر �سوى عالقة �الرتباط �الآين بني 

 وهناك داللة 
21

و�لو�رد�ت. �لفعلي �حلقيقي  �ل�رسف  �سعر 

   عدد تد�بري مكافحة �الإغر�ق �لتي تفر�سها �لبلد�ن هي �أي�سا ال تزيد 
19

زيادة كبرية عقب �الأزمات.

�أمام  للو�رد�ت  �ملقدرة  �ملرونة  تتغري  عاليه،  �الإ�سارة  وردت  كما     
20

�لزمنية.  �الأ�سا�سية عرب �ملناطق و�لفرت�ت  �لناجت يف �ملو��سفة �الإح�سائية 

وترد مناق�سة هذه �ملرونات يف �مللحق 2-4. 

   تتغري تقدير�ت هذه �ملرونة يف �لدر��سات ح�سب �الأفق �لزمني )على 
21

�ل�سفر  من  قريبة  مرونة   Senhadji, 1998 در��سة  وجدت  �ملثال،  �سبيل 

�أي�سا  �لبلد�ن  �لبعيد(، وعرب  �ملدى  �أعلى من 1 يف  ولكن  �لقريب  �ملدى  يف 

)ت�سري در��سة Kwack and others, 2007 �إىل �أن مرونات �أ�سعار ترت�وح 

�لبلد�ن(. وبطبيعة �حلال، من  و��سعة من  �إىل 1.2 عرب طائفة  ما بني 0.4 

ن�سبة  من  يزيد  �أن  �لدر��سات  يف  �لو�ردة  �الأعلى  �لتقدير�ت  ��ستخد�م  �ساأن 

�لفعلي  �ل�رسف  �سعر  �نخفا�س  �إىل  ترجع  �أن  ميكن  �لتي  �لو�رد�ت  خ�سائر 

�حلقيقي بعد �الأزمات.  
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اجلدول 4-2: املرونة املقدرة للواردات

0.09*�سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي

–�0.0***تقلب �سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي
0.10***ن�سبة �الئتمان �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي

–0.03�لتعريفات �جلمركية

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.

�ملتغري�ت  على  �للوغاريتمية  للو�رد�ت  �نحد�ر  باإجر�ء  �ملرونة  تقدر  ملحوظة: 

 *** �لعالمات  وت�سري  و�ل�سنة.  لالقت�ساد  �لثابتة  و�لتاأثري�ت  للفائدة  �للوغاريتمية 

وجُتمع  �لتو�يل.  على  م�ستوى 1% و�% و%10  عند  �الإح�سائية  �لداللة  �إىل  و*  و** 

�الأخطاء �ملعيارية )غري و�ردة( ح�سب �القت�ساد وُي�سحح �ختالف �لتباين.
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للو�رد�ت  �ملقدرة  للمرونة  �ملتوقعة  وباالإ�سارة  �إح�سائية 

وم�ستوى  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  �سعر  من  لكل  بالن�سبة 

�الئتمان. �أما �ملرونة �ملقدرة للو�رد�ت بالن�سبة للتعريفات 

جاءت  و�إن  �إح�سائية،  داللة  ذ�ت  لي�ست  فهي  �جلمركية 

باالإ�سارة �ل�سالبة كما هو متوقع. 

 ويتيح لنا جمع هذه �لنتائج �سويا تقدير متو�سط م�ساهمة 

م�ساهمة  وُت�ستق   .)11-4 )�ل�سكل  �ملختلفة  �الآليات  هذه 

�لو�رد�ت  خ�سارة  بني  �لفرق  �أ�سا�س  على  �ملقدرة  �لناجت 

غري �مل�رسوطة �لو�ردة يف �ل�سكل 4-4 وخ�سارة �لو�رد�ت 

�ل�سكل 4-�. ويف بد�ية  �لو�ردة يف  �لناجت  �أثر  بعد حتييد 

�لناجت يف نحو ن�سف  �نخفا�س  يت�سبب   ،)t )�ل�سنة  �الأزمة 

خ�سارة �لو�رد�ت �لكلية يف ذلك �لعام؛ وتت�سبب زيادة تقلب 

�سعر �ل�رسف يف ُخم�س �آخر من خ�سارة �لو�رد�ت. ويت�سبب 

�سويا  �الئتمان  و�سعف  �حلقيقي  �ل�رسف  �سعر  �نخفا�س 

يف �أقل من 10% من �خل�سارة يف �سنة �الأزمة، بحيث يبقى 

نحو 20% من خ�سارة �لو�رد�ت يف �سنة �الأزمة غري مف�رّس. 

تر�جع  �أهم م�ساهم يف  �لناجت  �لتالية، يظل  �ل�سنو�ت  ويف 

�لو�رد�ت، حيث تبلغ ن�سبة م�ساهمته ما بني �0% �إىل %60 

�سعر  تقلب  دور  ويت�ساءل  �لو�رد�ت.  خ�سائر  جمموع  من 

�ل�رسف مبرور �لوقت، وهو ما يعك�س فكرة �نح�سار �لتقلب 

�لذي يزد�د يف �أعقاب �الأزمات مبا�رسة مبرور �لوقت. ويف 

لرتدي  نظر�  �لوقت  مبرور  �الئتمان  دور  يزد�د  �ملقابل، 

�ل�سنة  وبحلول  �الأزمات؛  عقب  باطر�د  �الئتمان  �أو�ساع 

بنحو %10  �الئتمانية  �الأو�ساع  ي�ساهم �سعف  �خلام�سة، 

من جمموع خ�سائر �لو�رد�ت. 

وعلى �لرغم من �أن هذه �الآليات ت�ساعد يف تف�سري جانب 

كبري من خ�سائر �لو�رد�ت �ملقدرة بعد �الأزمات، يبقى نحو 

20% �إىل �3% من هذه �خل�سائر دون تف�سري. فاإىل �أي مدى 

�لعن�رس غري �ملف�رس؟ يركز  �أن يف�رس  الأثر �ملكونات  ميكن 

هذ� �لف�سل على �لتجارة يف �ل�سلع، �إال �أن نق�س �لبيانات 

وغري  �ملعمرة  �ل�سلع  م�ساهمة  حول  �لتف�سيلية  �لتاريخية 

�ملعمرة يف �لطلب يف طائفة كبرية من �القت�ساد�ت يحول 

�آثار �ملكونات يف منهجيتنا ثالثية �خلطو�ت.  �إدر�ج  دون 

غري �أن هناك بع�س �لدالئل �لتي ت�سري �إىل �لدور �ملهم لهذه 

 فالو�رد�ت تهبط �أكرث 
22

�الآثار يف �الأزمات �ل�سابقة �أي�سا.

من �لناجت �إن ��ستويف �رسطان، وهما: �أن يهبط �لطلب على 

�ل�سلع  تلك  ت�ساهم  و�أن  �أخرى،  �سلع  �أكرث من  �ل�سلع  بع�س 

تق�سيما  �أكرث  وبيانات  تطور�  �أكرث  �إطار�   1-4 �الإطار  ي�ستخدم     
22

�أثر �ملكونات يف تف�سري �النهيار  للح�سول على تقدير�ت �أكرث دقة عن دور 

�الأخري يف �لن�ساط �لتجاري. 
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�لناجت.  يف  �إ�سهامها  ن�سبة  من  �أكرب  �لتجارة  يف  بن�سبة 

تو�فرت  �أزمة  حالة  و26  �قت�ساد�   48 �سمت  عينة  ففي 

�لتجارية  �ال�ستثمارية  �ل�سلع  م�ساهمة  جاءت  بياناتها، 

)�الآالت و�ملعد�ت( يف �إجمايل �لناجت �ملحلي بن�سبة %18 

)�ل�سكل �لبياين 4-12(. وت�سجل �الآالت و�ملعد�ت م�ستوى 

�نخفا�س �أ�سد بعد �الأزمات – فتنخف�س و�رد�ت هذه �ل�سلع 

مبا يزيد على �لثلث بحلول �ل�سنة �لثانية بعد �الأزمة، وهو 

ما يعادل ع�رسة �أمثال �النخفا�س �لتايل لالأزمة يف بقية 

 وت�سري 
23

�لفرتة. �لناجت �ملحلي عن نف�س  �إجمايل  عنا�رس 

عند  حتى  �أنه  �إىل   2-4 �مللحق  يف  �لو�ردة  �حل�سابات 

�لرتكيز �ل�سديد على هذه �ل�سلع �ال�ستثمارية �ملعمرة، فاإنه 

ميكن الأثر �ملكونات تف�سري هبوط �لو�رد�ت بعد �الأزمات، 

جزئيا على �الأقل.

وال تتيح �ملنهجية ثالثية �خلطو�ت �سوى تقدير� ملتو�سط 

�لو�رد�ت. فعلى  �الآليات �ملختلفة يف ديناميكية  م�ساهمة 

قيمة  �نخفا�س  متو�سط  حجم  �سغر  برغم  �ملثال،  �سبيل 

�لعملة بعد �الأزمات، فمن �لو��سح �أي�سا وجود تباين كبري 

 .10-4 �لبياين  �ل�سكل  يف  يظهر  كما  �ملتو�سط  هذ�  حول 

�القت�ساد�ت  و�رد�ت  �أو�ساع  تتطور  �أن  �ملمكن  من  فهل 

�لتي �سهدت �نخفا�سا كبري� يف قيم عمالتها تطور� خمتلفا 

عن �القت�ساد�ت �لتي مل تتعر�س قيم عمالتها لنف�س �لقدر 

من �النخفا�س؟ يلقي �ل�سكل �لبياين 4-13 بع�س �ل�سوء 

على هذه �الحتماالت؛ ومرة �أخرى، يتم حتييد �أثر �لناجت يف 

�رتباط  �أن ثمة  �لو�رد�ت �ملعرو�سة. ويبدو  جميع خ�سائر 

بني زيادة �نخفا�س �لو�رد�ت وبني حاالت �الأزمات �لتي 

ت�سهد �نخفا�سا كبري� ن�سبيا يف قيمة �لعملة مقارنة بتلك 

�أقل )�للوحتان �لعلييان(.  �حلاالت �لتي ت�سهد �نخفا�سات 

�أ�سعار  تقلب  من  �أقل  درجة  �سهدت  �لتي  �الأزمات  �أما 

ترتبط  �أنها  فيبدو  �أف�سل،  �ئتمانية  �أو�ساع  �أو  �ل�رسف، 

 و�أخري�، 
24

بانخفا�س تدهور �لو�رد�ت )�للوحات �لو�سطى(.

ثمة دليل على �رتباط تردي �أد�ء �لو�رد�ت، وبخا�سة على 

�لتعريفات  �زد�دت خاللها  �لتي  باالأزمات  �لقريب،  �ملدى 

زيادة كبرية ن�سبيا، وفقا لال�ستنتاجات �لو�ردة يف �الإطار 

4-2 ب�ساأن �الأزمة �الأخرية. 

�الأزمة  �ملتاح عقب  �الئتمان  تر�جع  �أن  �الحتماالت يف  �أحد  يتمثل     
23

يوؤثر على �لطلب على �ل�سلع �ملعمرة �أكرث من �لطلب على �ل�سلع �الأخرى.  

   تت�سم هذه �لنتائج بثباتها �أمام ��ستخد�م متغري�ت بديلة تعمل على 
24

تتبع متويل �لتجارة ب�سكل �أوثق يف مقابل قيا�س �الأو�ساع �الئتمانية �لعامة 

�لتغري يف  ��ستخد�م  �أمام  �لف�سل. وتت�سم حتديد� بثباتها  �مل�ستخدم يف هذ� 

�لر�سيد �لقائم من �لدين �خلارجي ق�سري �الأجل، �لذي ي�سمل �الئتمان ق�سري 

 .(Ronci, 2004) الأجل �ملوجه للتجارة�
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امللخ�ش والنعكا�صات على الآفاق 

القت�صادية

توؤدي  ما  غالبا  �الأزمات  �أن  �إىل  �لتحليل  هذ�  يخُل�س 

�لقريب  �الأجل  يف  كبري�  �نخفا�سا  �لو�رد�ت  �نخفا�س  �إىل 

�أي تقل�س يف �لو�رد�ت ناجم عن �نخفا�س  — ف�سال على 
�لناجت — و�أن �لو�رد�ت غالبا ما تظل منخف�سة حتى �الأجل 

�ملتو�سط. ومتيل �لو�رد�ت �إىل �النخفا�س مبعدل �أكرب �إذ� دخل 

�القت�ساد يف �الأزمة وهو يعاين من �سعف ن�سبي يف ر�سيد 

�نخفا�س كبري  �إىل حدوث  �الأزمة  �أدت  و�إذ�  ح�سابه �جلاري 

ن�سبيا يف �سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي �أو �سعف �الأو�ساع 

حمدود  النخفا�س  �ل�سادر�ت  تتعر�س  و�أخري�،  �الئتمانية. 

و�أكرث تدرجا ميكن رده بالكامل �إىل تغري�ت �لناجت.

خروج  مع  �لتجارة؟  �آفاق  �لنتائج  تلك  توّجه  كيف 

�القت�ساد �لعاملي من نوبة �النهيار �لتجاري �لكبري 2008-

روؤية  �لي�سري  من  جتعل  �حلديثة  �لبيانات  فاإن   ،2009

�النتعا�س �لتجاري من �ملنظورين �مل�سيء و�ملعتم. وميكن 

�لن�ساط  يف  �حلادث  �لقوي  �لنمو  �إىل  �ملتفائلون  ي�سري  �أن 

�لتجاري �لعاملي منذ �لن�سف �لثاين من عام 2009، بينما 

�أدنى  و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  ��ستمر�ر  �ملت�سائمون  ينعى  قد 

بكثري من �جتاهاتها �ل�سائدة قبل �الأزمة، �أو �أن م�ستوياتها 

يف بع�س �القت�ساد�ت ال تز�ل �أدنى من م�ستوياتها �ل�سابقة 

على �الأزمة. فاأي منظور له ما يربره؟ على �لرغم من �رسورة 

�الأزمة  �نعكا�سات  ��ستخال�س  عند  و�حلذر  �حليطة  حتري 

�الأخرية عاملية �لنطاق من و�قع حاالت �الأزمات �لتاريخية، 

فاإننا ن�ستخدم �لدالئل �لو�ردة يف هذ� �لف�سل ملحاولة ت�سليط 

�ل�سوء على �لوجهة �لتي قد ت�سلكها �لتجارة.

من  كثري  يف  �الأخرية  �ملالية  �الأزمة  تركزت  لقد 

�القت�ساد�ت �لكبرية �ملتقدمة )�جلدول 4-3(، ومن ثم فاإن 

نتائج هذ� �لف�سل ال تلقي بظاللها على فر�دى �القت�ساد�ت 
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اجلدول 4-3: الأزمات امل�رسفية النظامية، 

2009-2007

�حلاالت �لبينية�حلاالت �لنظامية

فرن�سا�لنم�سا

�ليونانبلجيكا

هنغاريا�لد�منرك

كاز�خ�ستان�آي�سلند�

�لربتغال�آيرلند�

رو�سياالتفيا

�سلوفينيامنغوليا

�إ�سبانياهولند�

�ل�سويد�ململكة �ملتحدة

�سوي�رس��لواليات �ملتحدة

.Laeven and Valencia (2010 مل�سدر: در��سة�

ملحوظة: تعرِّف در��سة Laeven and Valencia (2010 �الأزمات �مل�رسفية �لنظامية 

يف  �ملحددة  �لتدخالت  من  �الأقل  على  ثالثة  فيها  حدثت  �لتي  �حلاالت  �أنها  على 

ت�ستويف”  “تكاد  �لتي  �حلاالت  �أنها  على  �لبينية  �حلاالت  تعّرف  بينما  �لدر��سة، 

تعريف �لدر��سة لالأزمات �لنظامية.  
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و�أمناط  �لتجاري  �لن�ساط  �نتعا�س  على  �أي�سا  بل  فح�سب، 

�لتجارة على م�ستوى �لعامل. �إذ تبلغ ن�سبة م�ساهمة �لبلد�ن 

 %40 نحو  م�رسفية  باأزمات  �أ�سيبت  �لتي  ع�رسة  �لثالثة 

�لكربى  �لثالثة  �لبلد�ن  ت�ساهم  حيث  �لعاملي،  �لطلب  من 

مبا   — �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  و�ململكة  �أملانيا   —
�الأزمة  بلد�ن  وت�ساهم  �لعاملي.  �لطلب  ثلث  على  يزيد 

حددت  �لتي  �الأخرى  �لع�رسة  �لبلد�ن  ومنها  �الأخرية، 

در��سة Laeven and Valencia (2010) �أنها متر باأزمة 

حجم  ن�سف  على  يزيد  مبا  “بينية”،  نظامية  م�رسفية 

�لف�سل  هذ�  تقدير�ت  وتتو�فق  �لعامل.  يف  و�لناجت  �لطلب 

�لهبوط  مع  �الأزمات  �أعقاب  يف  �لتجارة  ديناميكية  عن 

�حلاد و�لكبري يف �لطلب على �لو�رد�ت �لذي جتلى يف هذه 

�لبلد�ن. و�الأهم بالن�سبة لالآفاق �مل�ستقبلية �أن هذ� �لتحليل 

ي�سري �إىل �حتمال بقاء و�رد�ت هذه �لبلد�ن منخف�سة لعدد 

ة  �ملخففَّ توقعاتها  �إليه  ت�سري  مما  �أكرث  حتى  �ل�سنني،  من 

للناجت. فاإن �أ�سيبت بع�س �القت�ساد�ت باأزمة دين �سيادي 

ف�سال على ذلك — وهو ما وجد هذ� �لتحليل �أن وقوعها 

مرتبط بتحقق خ�سائر �أكرث حدة يف �لو�رد�ت — ف�سيزد�د 

�سعف �آفاق �لطلب �لعاملي على �لو�رد�ت. وتربز نتائج هذ� 

�إعادة �لتو�زن، يف �القت�ساد�ت �لتي تعتمد  �لف�سل �أهمية 

ب�سدة يف منوها على �لطلب �خلارجي، نحو �عتماد م�سادر 

مدفوعا  لينطلق  �لنمو  دعم  �أعم،  ب�سكل  �أو،  للنمو  حملية 

مبحركني متالزمني. 

قد  �لو�رد�ت  ديناميكية  �أن  �إىل  �أي�سا  �لتحليل  وي�سري 

يزد�د  �أن  �ملرجح  فمن  �الأزمة.  بلد�ن  باختالف  تختلف 

�سعف �لطلب على �لو�رد�ت يف �لبلد�ن �لتي دخلت �الأزمة 

�ملتحدة  �لواليات  مثل  ن�سبيا،  �سعيف  �جلاري  وح�سابها 

�الأمريكية و�ململكة �ملتحدة. وكذلك �ألقى �النخفا�س �لكبري 

يف �سعر �رسف �جلنيه �الإ�سرتليني منذ عام 2008 بظالل 

ثقيلة على �ل�سادر�ت �ملوجهة �إىل �ململكة �ملتحدة. و�أخري�، 

فاإن ��ستمر�ر �الئتمان �حلقيقي يف هذين �القت�سادين يف 

�لتباطوؤ �أو حتى �النكما�س من �ساأنه �أي�سا �أن يوؤثر بال�سلب 

على �لو�رد�ت �أكرث من تاأثريه على �لناجت، ح�سبما يو�سح 

هذ� �لف�سل.

ونظر� الأنه من غري �ملتوقع �أن تنخف�س �سادر�ت هذه 

�ملرجح  فمن  و�رد�تها،  �نخفا�س  درجة  بنف�س  �لبلد�ن 

بينما  حت�سنا  �الأزمة  لبلد�ن  �خلارجية  �الأر�سدة  ت�سهد  �أن 

تتدهور �أر�سدة �رسكائهم �لتجاريني. وملا كانت �لواليات 

�ملتحدة قد �ساهمت يف جانب كبري من �الختالالت �لعاملية 

�لتي �ت�سعت ب�سورة �سخمة يف مطلع �لقرن �حلايل، فاإن 

تر�جع �لعجز �خلارجي �الأمريكي قد يكون مبثابة ب�سي�س 

هذ�  وي�سري  �الأخرية،  �الأزمة  يف  �نفر�جة  حلدوث  �أمل 

�لف�سل �إىل �أن هذ� �لرت�جع قد يطول �أمده مقارنة بالو�سع 
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�الأخرية  �الأزمة  قبل  �حلمائية  �لنزعة  �نت�سار  يخ�سع مدى 

�الإطار  ويتناول هذ�  �الختالف.  �سديدة  تف�سري�ت  �إىل  وخاللها 

�ل�سندوق  خلرب�ء  حديثة  بحوث  على  باالعتماد  �مل�ساألة  هذه 

�لتجارية  �لقيود  ت�سهم  مل  �إذ   .)Gregory and others, 2010(

�جلديدة حتى �الآن �إال بن�سبة �سئيلة يف �لتجارة �لعاملية، ولكنها 

�أثرت تاأثري� �سلبيا بالغا على �لتدفقات �لتجارية. ويقرتح هذ� 

�الإطار �سبال مل�ساعدة �القت�ساد�ت على جتنب �ل�سماح للنزعة 

�حلمائية �ملتز�يدة من �لتدخل يف حتقيق �النتعا�س �لتجاري. 

خالل  �حلرية  من  كبري�  قدر�  �كت�سبت  قد  �لتجارة  وكانت 

�لتعريفات  متو�سط  فهبط  �لع�رسين.  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف 

و�أمريكا  �لغربية  �أوروبا  يف  �لكربى  �لبلد�ن  بني  �جلمركية 

�ملا�سي  �لقرن  ما بني خم�سينات  �إىل %4  �ل�سمالية من �%1 

�لتعريفات،  �رتفاع  من  وبالرغم  �حلايل.  �لعقد  منت�سف  حتى 

�أو بقائها عند م�ستويات  يف كثري من �لبلد�ن �لنامية �لكربى، 

�سديدة �الرتفاع حتى ثمانينات �لقرن �ملا�سي، فقد �أخذت يف 

تر�جعت وترية  ب�سكل حاد منذ ذلك �حلني. ومع ذلك،  �لهبوط 

بد�أت  حيث  �حلايل  �لعقد  منت�سف  بعد  �لتجارية  �الإ�سالحات 

كبري  عدد  هناك  كان  ثم  ومن  �لت�ساعد،  يف  �حلمائية  �لنزعة 

على  وف�سال  �الأزمة.  �ندالع  وقت  قائم  �لتجارية  �لقيود  من 

ذلك، ترتك �لفجو�ت �لقائمة يف �اللتز�مات �ملربمة مع منظمة 

قانونية  �أ�س�س  على  للرت�جع  و��سعا  جماال  �لعاملية  �لتجارة 

�جلمركية  �لتعريفات  يف  ولنا  �لتجارية.  �ل�سيا�سة  تطبيق  عن 

�لتجارية  �ل�سيا�سة  �أد�ة  هي  و�لتعريفات   – تو�سيحي  مثال 

بع�س  ت�ستطيع  �إذ  للمر�قبة.  خ�سوعا  و�الأ�سهل  �سفافية  �الأكرث 

�القت�ساد�ت زيادة �لتعريفات �جلمركية زيادة كبرية دون �أن 

تتخطى �تفاقاتها �مللزمة مع منظمة �لتجارة �لعاملية )�ل�سكل 

�لبياين �الأول(. 

�إىل  �حلمائية،  مبخاطر  �ل�سيا�سيني  �لقادة  لوعي  وكان 

جانب زيادة �أن�سطة �ملر�قبة، �أن �ساعد يف �حلد من �تخاذ تد�بري 

حمائية ملو�جهة �الأزمة وقت ن�سوبها يف منت�سف عام 2008. 

“باالمتناع  فقد تعهدت جمموعة �لع�رسين يف نوفمرب 2008 

عن �إ�سافة حو�جز جديدة �أمام �ال�ستثمار �أو �لتجارة يف �ل�سلع 

تنفيذ  �أو  �لت�سدير،  على  جديدة  قيود  فر�س  �أو  و�خلدمات، 

تد�بري غري متو�فقة مع قو�عد منظمة �لتجارة �لعاملية لتن�سيط 

�ل�سادر�ت”، و��سعة يف ح�سبانها �لنتائج �لكارثية �لتي جنمت 

�إىل  باالإ�سافة  �لع�رسين  �لقرن  ثالثينات  خالل  �حلمائية  عن 

م�ساهمة �لتجارة يف �الأد�ء �القت�ساد �لكلي. ويف �أبريل 2009، 

هذ�  �لع�رسين  جمموعة  مددت   ،2010 يونيو  يف  �أخرى  ومرة 

�أخرى  �لعاملية وموؤ�س�سات  �لتجارة  �إىل منظمة  �لتعهد وطلبت 

مر�قبة �اللتز�م. 

�إىل  �للجوء  من  �حلد  على  عملت  �أخرى  عو�مل  عدة  وثمة 

�حلمائية ملو�جهة �الأزمة، تتمثل يف ما يلي:

�أو�سحت �لقو�عد و�ملوؤ�س�سات �ملتعددة �الأطر�ف �إجر�ء�ت   •
�ل�سيا�سة �لتي يرجع �إليها �لف�سل يف �حلد من هذه �لنزعة، 

على  �لقائم  �لقوي  �لتجاري  �لنظام  ر�أ�سها  على  وياأتي 

مبادئ منظمة �لتجارة �لعاملية. 

�لن�ساط  من  �أ�رسع  بوترية  �لتجاري  �لن�ساط  تر�جع   •
�إىل  �لو�رد�ت  ن�سبة  كذلك  و�نخف�ست  ككل،  �القت�سادي 

�إجمايل �لناجت �ملحلي. وبرغم تز�يد فقد�ن �لوظائف، فاإن 

�سعف �لن�ساط �لتجاري مل يكن �ل�سبب فيه ب�سكل عام. 

�لقطاع  و�سيا�سات  �لكلية  �القت�سادية  �ل�سيا�سات  جاءت   •
�ملايل �ملطبقة د�عمة للتجارة. 

وعلى �لرغم من ذلك، جرى تطبيق عدد من �لقيود �لتجارية 

�لطلبات �ملقدمة من  �زد�د تو�تر  �الأزمة. فقد  مبجرد ن�سوب 

�ل�سناعات �ملختلفة لتطبيق �إجر�ء�ت عالجية جتارية، رمبا 

ب�سبب �الرتفاع �حلاد يف معدالت �لبطالة و��ستمر�رها عند 

م�ستويات مرتفعة، ف�سال على زيادة ��ستخد�م بع�س �لتد�بري 

غري �لتقليدية �لتي ي�سعب تقديرها كميا.

غري �أن مدى �نت�سار �ل�رسر �لناجم عن �لقيود �لتجارية 

يغ�ساه عدم �لو�سوح، حيث تو�سلت جهود �ملر�قبة �ملختلفة 

�إىل ��ستنتاجات متباينة متاما يف هذ� �ل�ساأن. فال ت�سري �أي 

من منظمات �ملر�قبة �أننا �سهدنا، �أو ُيرجح �أن ن�سهد، ت�ساعد� 

الإطار 4-2: النزعة احلمائية خالل الأزمة الأخرية
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�ملوؤلف �لرئي�سي لهذ� �الإطار هو روبرت غريغوري.
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يف  حدثت  �لتي  تلك  غر�ر  على  �حلمائية  �لنزعة  يف  حاد� 

�ل�سادرة  �لتقييمات  تباينت  و�إن  �ملا�سي،  �لقرن  ثالثينات 

عنها ب�سورة ملحوظة. في�سري عدد يونيو 2010 من �لتقرير 

�مل�سرتك ملنظمة �لتجارة �لدولية ومنظمة �لتعاون و�لتنمية 

للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  وموؤمتر  �القت�سادي  �مليد�ن  يف 

و�لتنمية )�أونكتاد( �أن “�ال�ستجابات �حلمائية على م�ستوى 

�ل�سيا�سات كانت حمدودة، و�إن كان ال يز�ل ثمة حاالت �تخذت 

فيها تد�بري تقييدية... وال يز�ل هناك ب�سع حاالت من فر�س 

على  �لقيود  ��ستخد�م  وزيادة  �لو�رد�ت  على  جديدة  قيود 

�لع�رسين  بع�س حكومات جمموعة  بادرت  و�إن  �ل�سادر�ت، 

باتخاذ خطو�ت تهدف �إىل تي�سري �لتجارة” )منظمة �لتجارة 

�لعاملية، ومنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي، 

وعلى   .)2010 و�لتنمية،  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  وموؤمتر 

نقي�س ذلك، خل�س �لتقرير �ل�ساد�س ملبادرة �الإنذ�ر بتد�بري 

�لتجارة �لعاملية )Global Trade Alert(، �ملنبثقة عن مركز 

على  و�لتي حت�سل  لندن  �القت�سادية يف  �ل�سيا�سات  بحوث 

يونيو  يف  �أي�سا  ن�رسه  مت  و�لذي  �لدويل،  �لبنك  من  دعمها 

بالن�سبة  مروعا  عاما  كان   2009 “عام  �أن  �إىل   ،2010

�لتمييزية  �ملعامالت  من  “كثري  و�أن  �ملفتوحة”  لالأ�سو�ق 

�لتي طبقت �آنذ�ك مل يتم �إز�لتها بعد” )مبادرة �الإنذ�ر بتد�بري 

 .(GTA, 2010) لتجارة �لعاملية�

وعمدت در��سة (Gregory and others, 2010) �إىل ��ستك�ساف 

�أثر تد�بري “خلف �حلدود” �سو�ء �لتقليدي منها �أو غري �لتقليدي، 

من  �ملذكورة،  �ملبادرة  عن  �ل�سادرة  �لتقارير  تربزه  و�لذي 

و�لتد�بري  و�مل�سرتيات،  �لتجارة،  �أمام  �لفنية  �حلو�جز  قبيل 

�لتنظيمية. ويعمل �لتحليل على مو�ءمة �لبيانات �مل�ستمدة من 

�ملبادرة من و�قع مر�قبتها للتد�بري �ملتخذة بني منت�سف عام 

2008 و�أو�خر عام 2009 و�لبيانات �لتف�سيلية على م�ستوى 

�أ�سا�س  على  �لثنائية  �لتجارة  بتدفقات  �ملتعلقة  �ملنتجات 

 ويو�سح �ل�سكل �لبياين �لثاين �لطبيعة �ملتنوعة لهذه 
1
�سهري.

يعمد  بعدما  �أنه  على  قوية  دالئل  وهناك  �حلمائية.  �لتد�بري 

تهبط  معني،  منتج  ��ستري�د  على  قيود  فر�س  �إىل  �القت�ساد 

�لتالية مقارنة بالتجارة  �الأ�سهر  و�رد�ته من نف�س �ملنتج يف 

�أحد  وي�سري  �لثالث(.  �لبياين  )�ل�سكل  �ملنتج  نف�س  يف  �لعاملية 

�لتجارة  هبوط  �إىل  تطور�  �الأكرث  �لقيا�سي  �القت�ساد  حتليالت 

(Global Trade Alert)

Gregory and
others (2010)
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فاإن  �الآخر،  �جلانب  وعلى  �ملالية.  �الأزمات  غياب  يف 

يف  معظمه  يحدث  �لو�رد�ت  تر�جع  �إن  �لقائل  �ال�ستنتاج 

�ل�سلع �ملرتبطة باال�ستثمار �إمنا ي�سري �إىل �حتمال ت�ساوؤل 

�آفاق �البتكار و�حتماالت �لنمو بعد �الأزمة. 

وقد يجد �سناع �ل�سيا�سات �ملن�سغلني باالآثار �ل�سارة 

هذ�  ��ستنتاجات  يف  �ل�سادر�ت  على  �ملالية  لالأزمات 

�لف�سل ما ي�سعرهم بالطماأنينة نظر� ملا ي�سري �إليه من �أن 

�ل�سادر�ت، بوجه عام، يحدث ب�سورة حمدودة  �نخفا�س 

ومتدرجة. وف�سال على ذلك، ميكن تف�سري هذه �الآثار على 

�أ�سا�س �سعف �لناجت، مما يوحي باأن معاجلة �لعو�مل �لتي 

توؤدي �إىل �نخفا�س �لناجت على جانب �لعر�س من �ساأنها 

�أن ت�ساعد يف �نتعا�س �ل�سادر�ت �أي�سا. 

و�أخري�، فبالرغم من �أن �سناع �ل�سيا�سات �ملحليني قد 

تبعات  من  �أكرث  بال�سادر�ت  �ملتعلقة  بالتبعات  يهتمون 

�أن  يعني  �الأخرية  لالأزمة  �لعاملي  �لطابع  فاإن  �لو�رد�ت، 

حدوث هبوط من�سق وطويل �الأمد يف �لطلب على �لو�رد�ت 

يف �رسيحة كبرية من �القت�ساد�ت �إمنا ينذر بال�سوء على 

�النتعا�س �لعاملي. ولي�س من �مل�ستغرب �أن يخل�س �لف�سل 

�إىل �أن تعزيز �لناجت من �ساأنه �أن ي�ساعد كثري� على �نتعا�س 

�لهيكلية  �الإ�سالحات  فاإن  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �لو�رد�ت. 

�ملعززة لالإنتاجية ميكن �أن ت�سهم يف زيادة �لنمو. وت�سري 

��ستنتاجات �لف�سل �إىل �أن �تخاذ خطو�ت لتح�سني �أو�ساع 

�الئتمان، و�ل�سيطرة على �لنزعات �حلمائية، وتالفى �لتقلب 

�ملفرط ل�سعر �ل�رسف، ف�سال على دعم �لطلب �ملحلي، قد 

ي�سهم يف دعم �نتعا�س �لتجارة. وكذلك فاإن ��ستكمال جولة 

مباحثات �لدوحة �ملعنية بالتجارة �لعاملية من �ساأنه �أن 

ي�سخ �لدم يف �أو�سال �لن�ساط �لتجاري �لعاملي.

امللحق 4-1 م�صادر البيانات

يف  �لف�سل  هذ�  يف  للبيانات  �الأ�سا�سية  �مل�سادر  تتمثل 

ل�سندوق  �لتابعة  �لتجارة«  وجهة  »�إح�ساء�ت  بيانات  قاعدة 

�لنقد �لدويل، وقاعدة بيانات »�آفاق �القت�ساد �لعاملي«، وقاعدة 

بيانات »�الإح�ساء�ت �ملالية �لدولية«، وقاعدة بيانات »تدفقات 

�الأمريكي  و�ملكتب  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لعاملية«  �لتجارة 

 Laeven and لوطني للبحوث �القت�سادية )�200(؛ ودر��ستي�

Valencia (2008,2010). ويورد �جلدول 4-4 قائمة مب�سادر 
�آفاق  لتقرير  �لتحليلية  �ملناطق  وترد  �الإ�سافية،  �لبيانات 

�القت�ساد �لعاملي يف �جلدول 4-�. 

 Laeven and Valencia وتاأتي موؤ�رس�ت �الأزمة من در��ستي

 Laeven and Valencia در��سة  تعر�س  �إذ   .(2008, 2010)
�الأزمات  بدء  تو�ريخ  عن  و�ساملة  جديدة  بيانات   (2010)
-1970 �لفرتة  مد�ر  على  وخ�سائ�سها  �لنظامية  �مل�رسفية 

 Caprio and others (2005) در��سات  �إىل  ��ستناد�   ،2009

 Reinhart و   ،Laeven and Valencia (2008) و  �ل�سابقة، 

 Laeven وتقوم بتحديث قاعدة بيانات .and Rogoff (2009)
and Valencia (2008) �ملتعلقة باالأزمات �مل�رسفية �لنظامية 
�لعقارية  �لرهون  �أزمة  �أعقبت  �لتي  �الأخرية  �حلاالت  لت�سمل 

�الأمريكية يف عام 2007 وحتدد 129 حالة منذ عام 1970. 

�أي�سا   Laeven and Valencia (2008) در��سة  وحتدد 

�لديون  �سد�د  عن  �لعجز  عن  �لناجمة  �ملديونية  �أزمات  حاالت 

م�ستقاة  معلومات  �إىل  باال�ستناد  هيكلتها،  و�إعادة  �ل�سيادية 

 World Bankو  ،Beim and Calomiris (2001) در��سة  من 

 ،Struzenegger and Zettelmeyer (2006) و   ،(2002)
�إعد�دها  �لتي مت  �ملعلومات  �ل�سندوق. وت�ستمل  وتقارير خرب�ء 

�لقرو�س  �ل�سيادية عن �سد�د  �ل�سنة �ملو�فقة لعجز �جلهات  على 

�خلا�سة و�سنة �إعادة جدولة �لدين. وبا�ستخد�م هذ� �ملنهج، حتدد 

�ل�سيادية  �لدر��سة 63 حالة من حاالت �لعجز عن �سد�د �لديون 

و�إعادة هيكلتها منذ عام 1970. 

يف �ملنتجات �ملعنية مبقد�ر 3% �إىل 8% يف �ملتو�سط بعد فر�س 

�لقيود، وذلك بعد �إدر�ج �لعديد من �لتاأثري�ت �لثابتة �لتي تتغري 

مع �لوقت. ومع ذلك، ويف �ملجمل، �أدت �لقيود �ملفرو�سة خالل 

فرتة �لدر��سة �إىل تر�جع حجم �لتجارة بنحو �0.2%، �إذ مل توؤثر 

هذه �لتد�بري �سوى يف ن�سبة حمدودة من �لتجارة �لعاملية. 

ب�سبب  �حلمائية  �ل�سغوط  تزد�د  قد  �مل�ستقبل،  �إىل  وبالنظر 

و�إقد�م  �لنمو،  تكافوؤ  وعدم  �لبطالة،  معدالت  �رتفاع  ��ستمر�ر 

�الختالالت  وتز�يد  �لتن�سيطية،  �لتد�بري  �سحب  على  �حلكومات 

�ل�سغوط  هذه  تن�ساأ  قد  �القت�ساد�ت،  بع�س  ويف  �القت�سادية. 

�لر�أ�سمالية  �لتدفقات  �أو زيادة  �الأولية  �ل�سلع  �أ�سعار  �رتفاع  من 

بوترية  �لعملة  �سعر  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  قد  ما  وهو  �لد�خلة، 

�رسيعة.

وترتك �لثغر�ت يف �اللتز�مات �ملربمة مع منظمة �لتجارة 

�لتجارية،  �لقيود  من  مزيد  لفر�س  و��سعا  جماال  �لعاملية 

�لنزعة  مقاومة  عن  �حلكومات  جميع  عجز  يوؤدي  �أن  وميكن 

و�إبطاء  �القت�سادي  �النتعا�س  تهديد  �إىل  بقوة  �حلمائية 

ذلك  حدوث  تاليف  على  ي�ساعد  ومما  �مل�ستقبلي.  �لنمو  وترية 

�ملر�قبة  هذه  وتعزيز  �حلمائية  �لتد�بري  مر�قبة  يف  �ال�ستمر�ر 

�القت�سادية  باملخاطر  �مل�ستوى  رفيع  �ل�سيا�سي  �لوعي  ودعم 

�سيناريو  لتجنب حتقق  �ل�سبل  �أ�سمن  �أن  �ملرتبطة. غري  �لكلية 

�لتجارة متعددة  �لتز�مات  ت�سديد  �ملعاك�سة هذ� هو  �لتطور�ت 

�الأطر�ف عن طريق ��ستكمال جولة مفاو�سات �لدوحة يف �إطار 

�أ�سا�سيا  منظمة �لتجارة �لعاملية؛ وهو ما ميكن �عتباره ركنا 

يف ��سرت�تيجية �خلروج من �الأزمة �القت�سادية �لعاملية. 

الإطار 4-2 )تتمة(
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وت�ستقى بيانات �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت �لثنائية و�ملجمعة 

�مل�ستقاة من قاعدة بيانات “وجهة �لتجارة” بالقيمة �حلالية 

للدوالر �الأمريكي. وقد مت خف�سها با�ستخد�م خمفِّ�سات �أ�سعار 

�لو�رد�ت و�ل�سادر�ت �لعاملية �ملاأخوذة من قاعدة بيانات 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  لتحديد  �لدولية،  �ملالية  �الإح�ساء�ت 

�حلقيقية لكل �قت�ساد. وتاأتي �سل�سلة بيانات �إجمايل �لناجت 

�ملحلي �حلقيقي بالدوالر �الأمريكي من قاعدة بيانات �آفاق 

�القت�ساد �لعاملي. وقد �أن�سئت بيانات �إجمايل �لناجت �ملحلي 

لل�رسكاء �ملرجح باأوز�ن �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت ون�سيب �لفرد 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي با�ستخد�م بيانات �إجمايل �لناجت 

�لرتجيحية  و�الأوز�ن  �الأمريكي  بالدوالر  �حلقيقي  �ملحلي 

وجهة  بيانات  قاعدة  من  �مل�ستمدة  و�ل�سادر�ت  للو�رد�ت 

�لتجارة. وتتغري هذه �الأوز�ن �سنويا وفقا لتدفقات �لو�رد�ت 

و�ل�سادر�ت �لفعلية بني �القت�ساد�ت. 

و�أن�سئت بيانات �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت ح�سب فئة �ملنتجات 

للبنك  �لتابعة  �لعاملية  �لتجارة  تدفقات  بيانات  قاعدة  من 

�القت�سادية  للبحوث  �لوطني  �الأمريكي  و�ملكتب  �لدويل 

 .)Feenstra and others, 2005 ر�جع در��سة( (NBER-UN)
بيانات  قاعدة  با�ستخد�م  �أوال  �لبيانات  قاعدة  تو�سيع  فتم 

 .(UN COMTRADE) جتارة �ل�سلع �الأ�سا�سية لالأمم �ملتحدة

�لدولية،  للتجارة  �ملوحد  �لت�سنيف  رموز  مناظرة  وجرت 

�لتجارة  بيانات  يف  �ملنتجات  حتدد  �لتي  �لثاين،  �لتنقيح 

للبحوث  �لوطني  �الأمريكي  و�ملكتب  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة 

�لو��سعة  �القت�سادية  �لفئات  ت�سنيف  رموز  مع  �القت�سادية 

»�سلع  �إىل  �ملنتجات  هذه  �سنفت  ثم  �ملتحدة.  لالأمم  �لتابع 

��ستهالكية  »�سلع  و  معمرة«  ��ستهالكية  »�سلع  و  ر�أ�سمالية« 

غري معمرة« و »�سلع و�سيطة« و »�سلع �أولية«، وفقا للت�سنيف 

 .Pula and Peltonen (2009) لو�رد يف در��سة�

بيانات  قاعدة  من  �جلاري  �حل�ساب  ر�سيد  بيانات  وتاأتي 

�لتجاري  �النفتاح  قيا�س  وجرى  �لعاملي.  �القت�ساد  �آفاق 

كحا�سل ن�سبة �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت �إىل �إجمايل �لناجت �ملحلي. 

�الأجنبية  �الأ�سول  مبلغ  �أ�سا�س  على  �ملايل  �النفتاح  و�حت�سب 

�ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  على  مق�سوما  �الأجنبية  و�خل�سوم 

 External Wealth of Nations بيانات  قاعدة  با�ستخد�م 

 .)Lane and Milesi-Ferretti, 2007 ر�جع در��سة( Mark II
غري  �لقطاع  �إىل  �ملقّدم  �مل�رسيف  �الئتمان  بيانات  وُت�ستمد 

�لدولية.  �ملالية  �الإح�ساء�ت  بيانات  قاعدة  من  �خلا�س  �ملايل 

�ملذكر�ت  با�ستخد�م  �لبيانات  يف  �النقطاع  فرت�ت  وُحددت 

�لقطرية �لتي ت�سدر مع مطبوعة �الإح�ساء�ت �ملالية �لدولية، ومت 

و�سل �لبيانات مبعدالت �لنمو عند هذه �لنقاط. و�أُخذت بيانات 

�سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي من نظام ن�رس�ت �ملعلومات �لتابع 

على  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  �سعر  تقلب  و�حُت�سب  لل�سندوق. 

�أ�سا�س �النحر�ف �ملعياري للتغري �ل�سهري ل�سعر �ل�رسف �لفعلي 

�حلقيقي يف كل �سنة. وياأتي مقيا�س �لتحرير �لتجاري من قاعدة 

و�سفه  ويرد  لل�سندوق  �لتابعة  �لهيكلية«  »�الإ�سالحات  بيانات 

يف در��سة �سندوق �لنقد �لدويل )2008(. 

اجلدول 4-4: م�صادر البيانات

امل�صدراملتغري

�لبيانات �ل�سنوية

قاعدة بيانات �إح�ساء�ت وجهة �لتجارة�لو�رد�ت و�ل�سادر�ت بالقيمة �حلقيقية

قاعدة بيانات �آفاق �القت�ساد �لعاملي�إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي بالدوالر�ت �الأمريكية

قاعدة بيانات �آفاق �القت�ساد �لعاملين�سيب �لفرد من �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي بالدوالر�ت �الأمريكية

قاعدة بيانات �الإح�ساء�ت �ملالية �لدوليةخمف�س �أ�سعار �لو�رد�ت/�ل�سادر�ت �لعاملية

�سندوق �لنقد �لدويل�سعر �ل�رسف �لفعلي �حلقيقي

در��سة Feenstra and others (2005)، وقاعدة بيانات جتارة �ل�سلع �الأ�سا�سية )COMTRADE(، �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت على م�ستوى �ملنتجات

Pula and Peltonen (2009) ودر��سة

قاعدة بيانات �آفاق �القت�ساد �لعاملير�سيد �حل�ساب �جلاري

در��سة Lane and Milesi-Ferretti (2007)�النفتاح �ملايل

�سندوق �لنقد �لدويلحترير �لتجارة

قاعدة بيانات �الإح�ساء�ت �ملالية �لدولية�الئتمان �مل�رسيف

در��سة Johnson and Noguera (2010)�قت�سام �الإنتاج

در��سة Laeven and Valencia (2008)موؤ�رس�ت �أزمات �ملديونية

در��سة Laeven and Valencia (2010)موؤ�رس�ت �الأزمات �مل�رسفية

منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي، ومكتب �الإح�ساء �الأوروبي )يورو�ستات(، و�رسكة  �ل�سلع �ال�ستثمارية �ملعمرة )�الآالت و�ملعد�ت(

“Haver Analytics”

�لبيانت عالية �لتو�تر

�ملركز �لهولندي لتحليل �ل�سيا�سات �القت�سادية (CPB)، وقاعدة بيانات �إح�ساء�ت وجهة �لتجارة، �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت بالقيمة �حلقيقية

 “Haver Analytics” و�أطل�س �لتجارة �لعاملية، و�رسكة

در��سة Bown (2010)بيانات مكافحة �الإغر�ق

قاعدة بيانات �الإح�ساء�ت �ملالية �لدولية، �ملركز �لهولندي لتحليل �ل�سيا�سات �القت�سادية (CPB)خمف�س �أ�سعار �لو�رد�ت/�ل�سادر�ت �لعاملية
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وتاأتي �لبيانات �لثنائية �ملتعلقة باقت�سام �الإنتاج من 

 .Johnson and Noguera (2010) در��سة

وت�ستخدم بيانات �أطل�س �لتجارة �لعاملية عند م�ستوى 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  لتو�سيف  �ملن�سق  للنظام  �الأربعة  �الأرقام 

�أنو�ع  يف  �لتجارة  حركة  تتبع  �أجل  من   (HS) وترميزها 

�لبلد�ن  �لبيانات  هذه  وتغطي   .2001 عام  منذ  �ملنتجات 

وجنوب  وتركيا  و�لرب�زيل  و�أ�سرت�ليا  �الأرجنتني  �لتالية: 

�إفريقيا ورو�سيا و�ل�سني وكند� وكوريا و�لواليات �ملتحدة 

تو�تر  معدل  �إىل  �ل�سهرية  �لبيانات  حتويل  ومت  و�ليابان. 

�سلع  �أ�سعار  خمفِّ�سات  با�ستخد�م  خف�سه  جرى  �سهري، 

اجلدول 4-5: جمموعات البلدان

القت�صادات املتقدمة

�أ�سرت�ليا

�لنم�سا

بلجيكا

كند�

قرب�س

�جلمهورية �لت�سيكية

�لد�منرك

فنلند�

فرن�سا

�أملانيا

�ليونان

منطقة هونغ كونغ �الإد�رية 

�خلا�سة 

�آي�سلند�

�آيرلند�

�إ�رس�ئيل

�إيطاليا

�ليابان

كوريا

لك�سمربغ

مالطة

هولند�

نيوزيلند�

�لرنويج

�لربتغال

�سنغافورة

�جلمهورية �ل�سلوفاكية

�سلوفينيا

�إ�سبانيا

�ل�سويد

�سوي�رس�

مقاطعة تايو�ن �ل�سينية

�ململكة �ملتحدة

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

اآ�صيا النامية

جمهورية �أفغان�ستان �الإ�سالمية

بنغالدي�س

بوتان

بروين د�ر �ل�سالم

كمبوديا

�ل�سني

فيجي

�لهند

�إندوني�سيا

كرييباتي

جمهورية الو �لدميقر�طية �ل�سعبية

ماليزيا

ملديف

ميامنار

نيبال

باك�ستان

بابو� غينيا �جلديدة

�لفلبني

�سامو�

جزر �سليمان

�رسي النكا

تايلند

تيمور-لي�ستي

تونغا

توفالو

فانو�تو

فييت نام

اأوروبا الو�صطى وال�رسقية

�ألبانيا

�لبو�سنة و�لهر�سك

بلغاريا

كرو�تيا

�إ�ستونيا

هنغاريا

كو�سوفو

التفيا

ليتو�نيا

جمهورية مقدونيا �ليوغ�سالفية 

�ل�سابقة

�جلبل �الأ�سود

بولند�

رومانيا

�رسبيا

تركيا

اإفريقيا

�أنغوال

بنن

بوت�سو�نا

بوركينا فا�سو

بوروندي

�لكامريون

�لر�أ�س �الأخ�رس

جمهورية �إفريقيا �لو�سطى

ت�ساد

جزر �لقمر

جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية

جمهورية �لكونغو

كوت ديفو�ر

جيبوتي

غينيا �ال�ستو�ئية

�إريرتيا

�إثيوبيا

غابون

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا-بي�ساو

كينيا

لي�سوتو

ليبرييا

مدغ�سقر

مالوي

مايل

موري�سيو�س

موز�مبيق

ناميبيا

�لنيجر

نيجرييا

رو�ند�

�سان تومي وبرين�سيبي

�ل�سنغال

�سي�سل

�سري�ليون

جنوب �إفريقيا

�ل�سود�ن

�سو�زيلند

تنز�نيا

توغو

�أوغند�

ز�مبيا

زمبابوي

كومنولث الدول 

امل�صتقلة وجورجيا 

ومنغوليا

�أرمينيا

�أذربيجان

بيالرو�س

جورجيا

كاز�خ�ستان

جمهورية قرغيز�ستان

مولدوفا

منغوليا

�الحتاد �لرو�سي

طاجيك�ستان

تركمان�ستان

�أوكر�نيا

�أوزبك�ستان

ال�رسق الأو�صط

�لبحرين

م�رس

جمهورية �إير�ن �الإ�سالمية

�الأردن

�لكويت

لبنان

عمان

قطر

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

�جلمهورية �لعربية �ل�سورية 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�جلمهورية �ليمنية

املغرب العربي

�جلز�ئر

ليبيا

موريتانيا

�ملغرب

تون�س

اأمريكا اجلنوبية

�الأرجنتني

بوليفيا

�لرب�زيل

�سيلي

كولومبيا

�إكو�دور

بار�غو�ي

بريو

�أوروغو�ي

فنزويال

اأمريكا الو�صطى

كو�ستاريكا

�ل�سلفادور

غو�تيماال

هندور��س

�ملك�سيك

نيكار�غو�

بنما

منطقة الكاريبي

�أنتيغو� وبربود�

جزر �لبهاما

باربادو�س

بليز

دومينيكا

�جلمهورية �لدومينيكية

غريناد�

غيانا

هايتي

جامايكا

�سانت كيت�س ونيف�س

�سانت لو�سيا

�سانت فن�سنت 

    وجزر غرينادين

�سورينام

ترينيد�د وتوباغو
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�أولية خمتارة من قاعدة بيانات  — �سلع  �أ�سا�سية حمددة 

�آفاق �القت�ساد �لعاملي، وبقية �ملنتجات من قاعدة بيانات 

 — (CPB) ملركز �لهولندي لتحليل �ل�سيا�سات �القت�سادية�

وتعدل مو�سميا. وجرت مناظرة �لرموز ذ�ت �الأربعة �أرقام 

ت�سنيف  برموز  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  لتو�سيف  �ملن�سق  للنظام 

�لفئات �القت�سادية �لو��سعة، و�سنفت �إىل »�سلع ر�أ�سمالية« 

و »�سلع ��ستهالكية معمرة« و »�سلع ��ستهالكية غري معمرة« 

و »�سلع و�سيطة« و »�سلع �أولية«، وفقا للت�سنيف �لو�رد يف 

 .Pula and Peltonen (2009) در��سة

امللحق 4-2: املنهجية املتبعة واختبارات 

ثبات النتائج

تقدير خ�صائر الواردات غري امل�رسوطة

 �أوال �لديناميكية غري �مل�رسوطة للو�رد�ت 
2�

يقّدر �لتحليل

يف �أعقاب �الأزمات با�ستخد�م �سيغة مب�سطة لنموذج جاذبية 

جتارية للتنبوؤ بالتغري�ت. ويف �ملو��سفة �الإح�سائية لنموذج 

�لو�رد�ت  ُيعرّب عن منو  �ملنت،  �لو�رد يف  �الأ�سا�سي  �النحد�ر 

�الإجمالية لالقت�ساد، D ln Mit ، كد�لة ملتغري �سوري ي�سري 

�لزمني  �لتاأخر  t، وفرت�ت  �ل�سنة  �الأزمة يف  بد�أت  �إذ�  �إىل ما 

للبلد  �ل�سورية  و�ملتغري�ت  �ل�سوري،  �ملتغري  لهذ�  �خلم�سة 

و�لزمن:  

D ln Mit = ai + pt + ∑ ak crisisi,t–k + eit. (1-4)

غري  �لو�رد�ت  خ�سائر  نتائج  ثبات  من  �لتحقق  ويتم 

�مل�رسوطة �ملقدرة من و�قع �ملو��سفة �الأ�سا�سية با�ستخد�م 

�ملو��سفات �لبديلة �خلم�سة �لتالية: 

�ل�صائد  �لجتاه  عن  �لنحر�ف   :1 �لبديلة  �ملو��صفة   •
�لو�رد�ت  خ�سائر  �الإجر�ء  هذ�  يقي�س   — �لأزمة  قبل 

عن   Mit �لو�رد�ت  الإجمايل  ب�سيطا  �نحر�فا  باعتبارها 

�الجتاه �لعام �ل�سائد قبل �الأزمة، Trit، حيث �الأخري �جتاه 

خطي قائم على نطاق زمني يف فرتة ما قبل �الأزمة من 

(t - 7) �إىل (t - 1). ويكون �ملتو�سط �حل�سابي ملعدل تغري 
هو  �الأزمة  وقوع  من  �سنو�ت  بعد   k �لو�رد�ت  خ�سائر 

، يف   (ln Mit – ln Trit) �لو�رد�ت هذه،  متو�سط خ�سائر 

جميع حاالت �الأزمة. ويت�ساوى ذلك مع تقدير �ملعادلة 

�لتالية، �سو�ء للتنبوؤ بامل�ستويات �أو �لتغري�ت:

ln Mit – ln Trit = ∑ bk crisisi,t–k + eit. (2-4)

ي�سبه هذ� �الإجر�ء ذلك �مل�ستخدم يف �لف�سل �لر�بع من 

�لعاملي  �لقت�صاد  �آفاق  تقرير  �أكتوبر 2009 من  عدد 

   نركز هنا على ديناميكية �لو�رد�ت، حيث ت�سري نتائج هذ� �لف�سل �إىل 
2�

�أن �أثر �الأزمة على �لن�ساط �لتجاري يتجلى ب�سكل �أ�سا�سي على �لو�رد�ت.  

 وعلى عك�س 
26

لتقدير خ�سائر �لناجت يف �أعقاب �الأزمات.

�ملنهجية �الأ�سا�سية، ت�سمح هذه �ملنهجية باجتاه عام 

�لُقطري  �لعام  لكل حالة على حدة، يف مقابل �الجتاه 

�ملو��سفة  يف   ai �ملتغري  طريق  عن  ر�سده  يتم  �لذي 

�أثر  �ملو��سفة  هذه  حتّيد  ال  ذلك،  ومع  �الأ�سا�سية. 

�الأو�ساع �لعاملية كما يحدث يف �ملو��سفة �الأ�سا�سية. 

حدود  مع  �لأ�صا�صية  �ملو��صفة   :2 �لبديلة  �ملو��صفة   •
�الأ�سا�سية  �ملو��سفة  زيادة  يجري   — ذ�تي  �نحد�ر 

�أربعة فرت�ت تاأخر لنمو �لو�رد�ت على �جلانب  باإدر�ج 

�الأمين، بحيث تو�زي �ملو��سفة �الإح�سائية �مل�ستخدمة 

ودر��سة   ،Romer and Romer (2010) در��سة  يف 

:Cerra and Saxena (2008)

D ln Mit = ai + pt + ∑ rl D ln Mi,t–1

 + ∑ ak crisisi,t–k + eit. (3-4)

للتنبوؤ  �لثنائية  �جلاذبية  منوذج   :3 �لبديلة  �ملو��صفة   •
بالتغري�ت — يقدَّر منوذج جاذبية قائم على �لوجهة 

مقابل  يف  �لثنائية  و�ل�سادر�ت  للو�رد�ت  منوذج  )�أي 

�نحد�ر  وُيجرى  بالتغري�ت.  للتنبوؤ  �لثنائية(  �لتجارة 

�رسيك  كل  من  لالقت�ساد  �لثنائية  �لو�رد�ت  لنمو 

وفرت�ت  لالأزمة  موؤ�رس  على   ،  D ln Mimp,exp,t جتاري،  

تاأخره، وكذلك على متغري�ت �سورية للزمن وللم�ستورد 

و�مل�سدر كمجموعة ثنائية:

D ln Mimp,exp,t = aimp,exp + pt

+ ∑ a’k crisisimp,t–k + eimp,exp,t. (4-4)

للتنبوؤ  �لثنائية  �جلاذبية  منوذج   :4 �لبديلة  �ملو��صفة   •
— تتماثل  �رصيكا  �أعلى ع�رصين  با�صتخد�م  بالتغري�ت، 

�لوجهة  �لقائم على  هذه �ملو��سفة مع منوذج �جلاذبية 

للتنبوؤ بالتغري�ت على �لنحو �ملو�سح يف �ملعادلة )4-4(، 

ولكن يقت�رس تركيزها على �أهم ع�رسين �رسيكا ي�ستورد 

منهم �القت�ساد. و�ل�سبب يف ذلك �أن �ساغلنا �لرئي�سي هو 

و�سف �سلوك �لتجارة �الإجمالية، ولي�س متو�سط �لتجارة 

م�ساهد�ت  �ملعياري  �جلاذبية  منوذج  ويزن  �لثنائية. 

�لنظر عن  ب�سكل مت�ساو، بغ�س  �لثنائية جميعا  �لتجارة 

   تتماثل نتائج تقدير �ملعادلة )4-2( للتنبوؤ بامل�ستويات �أو �لتغري�ت 
26

نظر� لتحييد خ�سائر �لو�رد�ت، مثل �لف�سل �لر�بع يف عدد �أكتوبر 2009 من 

تقرير �آفاق �لقت�صاد �لعاملي، بحيث تكون �خل�سارة يف �ل�سنة �ل�سابقة على 

�الأزمة (t - 1) �سفر�. وتتمثل �الختالفات �الأ�سا�سية بني �الإجر�ء �مل�ستخدم 

هنا وذلك �مل�ستخدم يف �لف�سل �لر�بع من عدد �أكتوبر 2009 من تقرير �آفاق 

)�أزمات مديونية مقرتنة  �الأزمة  �لقت�صاد �لعاملي يف ما يلي: )1( تعريف 

باأزمات م�رسفية مقابل �أزمات م�رسفية فقط(؛ و)2( �لنطاق �لزمني �ل�سابق 

على �الأزمة �مل�ستخدم حل�ساب �الجتاه �لعام ] من (t - 7)�إىل (t - 1) مقابل 

من (t - 10) �إىل (t - 3)[؛ و)3( �ختيار �ملتغري �لتابع )�لو�رد�ت مقابل ن�سيب 

�لفرد من �إجمايل �لناجت �ملحلي(.
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تت�سم  �لتجارة  ولكن  �لثنائية.  �لتجارية  �لعالقة  حجم 

بعدم �لتكافوؤ �ل�سديد — ففي �لعينة �مل�ستخدمة يف هذ� 

�لف�سل، ت�سل ن�سبة م�ساهمة �ل�رسكاء �لتجاريني �لع�رسين 

�قت�ساد  �أي  و�رد�ت  جمموع  من   %89 مقد�ره  ما  �الأهم 

 17� من  باال�ستري�د  يقوم  كان  و�إن  حتى  عام،  بوجه 

�قت�ساد�. وهو ما معناه �أن حو�يل 90% من �مل�ساهد�ت 

يف منوذج �جلاذبية �ملعياري ت�سكل نحو 10% فقط من 

حجم �لتجارة �لكلية. �إذ يعتمد �سلوك �لتجارة �الإجمالية 

ب�سكل وثيق على ديناميكية �أهم �ل�رسكاء �لتجاريني. 

با�صتبعاد  �لأ�صا�صية،  �ملو��صفة   :5 �لبديلة  �ملو��صفة   •
�صاحبها  �لتي  �ملديونية  و�أزمات  �مل�رصفية  �لأزمات 

مع  �ملو��سفة  هذه  تتماثل   — نقدية  �أزمة  وقوع 

�ملعادلة �الأ�سا�سية )4-1( ولكن يقت�رس تركيزها على 

»�ملح�سة«.  �ملديونية  و�أزمات  �مل�رسفية  �الأزمات 

�الأزمات  حاالت  ن�ستبعد  حتديد�،  �أكرث  وجه  وعلى 

�أو �سبقها  �لتي �ساحبها  �مل�رسفية و�أزمات �ملديونية 

 Laeven and در��سة  يف  حمدد  هو  كما  نقدية  �أزمة 

 .Valencia (2008)
�أن   14-4 �لبياين  و�ل�سكل   6-4 �جلدول  ويو�سح 

با�ستخد�م هذه  للدفعات  �ملقدرة  �لو�در�ت  ��ستجابة  دو�ل 

�لكيفية و�لكمية  �لناحيتني  �ملناهج �ملختلفة تت�سابه من 

�إىل  ي�سري  �لذي  �ال�ستنتاج  يوؤكد  ما  وهو  �سو�ء،  حد  على 

وذ�ت  �حلجم  كبرية  م�رسوطة  غري  و�رد�ت  خ�سائر  حدوث 

داللة �إح�سائية يف �أعقاب �الأزمات. 

خ�صائر الواردات بعد حتييد اأثر الناجت

�أي�سا  �لناجت  �أثر  حتييد  بعد  �لو�رد�ت  خ�سائر  حُتت�سب 

ولكن هذه  بالتغري�ت،  للتنبوؤ  �الأ�سا�سي  �لنموذج  با�ستخد�م 

�ملرة با�ستخد�م جمموعة من �ل�سو�بط �مل�ستقة من منوذج 

لنمو  منوذج  ت�سميم  يتم  وحتديد�،  �ملعياري.  �جلاذبية 

�لو�رد�ت، D ln Mit ، على �أ�سا�س د�لة لنمو ناجت �القت�ساد، 

�لو�رد�ت،  باأوز�ن  �ملرجح  �ل�رسكاء  وناجت   ،  D ln GDPit

D ln PGDPit ، و�لقيم �الآنية و�ملتاأخرة ملتغري �سوري ي�سري 

مرجح  وموؤ�رس   ،  crisisi,t–k �القت�ساد،  يف  �أزمة  حدوث  �إىل 

�لتجاريني  �ل�رسكاء  لدى  �أزمات  حلدوث  �لو�رد�ت  باأوز�ن 

)ز�ئد� خم�س فرت�ت تاأخر(، pcrisisi,t–k ، ومتغريين �سوريني 

: pt و ai للبلد و�لزمن

D ln Mit = ai + pt + ∑ ak crisisi,t–k

 + (b1r + b2r * Dt≥1990)D ln GDPit  

 + b3 D ln PGDPit 

 + ∑ dk pcrisisi,t–k eit. (�-4)

�لو�رد�ت  مرونة  متثل  �لن�س،  منت  يف  نوق�س  وكما 

�أهمية بالغة يف تقييم مدى تف�سري �لناجت  بالن�سبة للناجت 

جلميع جو�نب تطور �لن�ساط �لتجاري من عدمه. وللتعميم 

و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  ملرونات  �سمحنا  �الإمكان،  بقدر 

�ملناطق  عرب  �الأ�سا�سية  �ملو��سفة  يف  بالتغري  للناجت 

و�لو�رد  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق  لتقرير  �لع�رسة  �لتحليلية 

و�سفها يف �جلدول 4-�. و�سمحنا �أي�سا بتغري كل من هذه 

ت�سعينات  على  �ل�سابقة  �لفرتتني  بني  �الإقليمية  �ملرونات 

�ملقدرة،  �ملرونات  وترت�وح  لها.  و�لتالية  �ملا�سي  �لقرن 

وهي   4.� �إىل   0.8 بني  ما   ،7-4 �جلدول  يف  �ملو�سحة 

�لقرن  ت�سعينات  �لالحقة على  �لفرتة  �أعلى بوجه عام من 

�ملا�سي. 

وقد �أجريت �الختبار�ت �لتالية للتاأكد من ثبات نتائج 

خ�سائر �لو�رد�ت غري �مل�رسوطة �ملعرو�سة يف �ملنت: 

�ملوزعة  �لتاأخر  فرت�ت  مو��صفة   :1 �لثبات  �ختبار   •
— قمنا بزيادة �ملو��سفة لت�سمل منو �لناجت. و�سمحنا 
وبني  �ملناطق  خمتلف  بني  بالتغري  �لو�رد�ت  ملرونة 

�لفرتتني �ل�سابقة على عام 1990 و�لالحقة لها. 

اجلدول 4-6: خ�صائر الواردات غري امل�رسوطة: دوال ال�صتجابة املقدرة للدفعات با�صتخدام منهجيات 

بديلة

�النحر�ف عن �ملعتاد�ملنهج �الأ�سا�سي�لزمن

�ملنهج �الأ�سا�سي 

ز�ئد� حدود �النحد�ر 

�لتلقائي

منوذج �جلاذبية 

�لثنائي للتنبوؤ 

بالتغيري�ت

منوذج �جلاذبية 

�لثنائي للتنبوؤ 

بالتغيري�ت، �أهم 

ع�رسين �رسيكا

�ملنهج �الأ�سا�سي، 

�أزمات م�رسفية 

و�أزمات مديونية 

حم�سة

t ،0.064–0.080–0.076–0.078–0.082–0.080�سنة �الأزمة–
t + 10.1�8–0.1�9–0.167–0.191–0.1�6–0.1�2–
t + 20.171–0.174–0.181–0.166–0.162–0.174–
t + 30.1�3–0.1�6–0.161–0.1�3–0.13�–0.1�9–
t + 40.169–0.160–0.173–0.172–0.1�9–0.176–
t + 50.190–0.183–0.191–0.183–0.184–0.202–

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.
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بالن�صبة  للو�رد�ت  �ملوحدة  �ملرونة   :2 �لثبات  �ختبار   •
�إح�سائية  مو��سفة  من  �لنتائج  �أوردنا   — للناجت 

لنموذج  �ملب�سطة  �ل�سيغة  مو��سفة  دقيق  ب�سكل  ت�سبه 

�جلاذبية للتنبوؤ بالتغري�ت. �أي �أننا قمنا، كما هو معتاد 

�لو�رد�ت  مرونة  نف�س  بفر�س  �ملعنية،  �لدر��سات  يف 

بالن�سبة للناجت عرب �القت�ساد�ت و�لفرت�ت �لزمنية.

�لثنائية  �جلاذبية  منوذج  تغري�ت   :3 �لثبات  �ختبار   •
منوذج  تقدير  على  هنا  ركزنا   — �ل�صو�بط(  )جميع 

بالتغري�ت،  للتنبوؤ  �الجتاه  �أحادي  )ثنائية(  جاذبية 

�ملعني.  لالقت�ساد  �الإجمالية  �لو�رد�ت  على  ولي�س 

 )4-4( �ملعادلة  يف  و�ردة  هي  كما  �ملو��سفة  وتاأتي 

�إال �أنها حتتوي على �سو�بط منوذج �جلاذبية �ملعياري: 

�ل�رسكاء  وناجت  �ملعني  �القت�ساد  �لناجت يف  وهي منو 

الأزمات  �ل�سورية  �ملتغري�ت  من  جمموعة  �إىل  �إ�سافة 

�أو يف �قت�ساد �لبلد  حتدث �سو�ء يف �القت�ساد �لوطني 

�ل�رسيك، وموؤ�رس�ت لتحديد ما �إذ� كان �لبلد�ن ي�سرتكان 

ومتغري�ت  حرة،  جتارة  �تفاق  يف  �أم  نقدي  �حتاد  يف 

�سويا.  و�مل�سدر  �مل�ستورد  للبلدين  و  للزمن  �سورية 

عرب  �القت�ساد  لناجت  بالن�سبة  �ملرونة  بتغري  و�سمحنا 

�لقرن  ت�سعينات  على  �ل�سابقة  �لفرتتني  وبني  �ملناطق 

�لع�رسين و�لتالية لها. 

عرب  �لو�رد�ت  مرونة  بتغري  �ل�صماح   :4 �لثبات  �ختبار   •
�لعن�رص �لدوري مقابل �لعن�رص �لجتاهي للناجت — قد 

�لدورية  �لناجت  ��ستجابة لتحركات  �أكرث  �لو�رد�ت  تكون 

فاإن كان هذ� هو �حلال،  مقارنة بتحركاته �الجتاهية؛ 

فاإن من �ساأن �ملنهج �الأ�سا�سي �أن يبالغ يف تقدير هبوط 

�سمحنا  ذلك،  والختبار  �لناجت.  �أثر  حتييد  بعد  �لو�رد�ت 

بتغري مرونة �لو�رد�ت عرب �لعن�رسين �لدوري و�الجتاهي 
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اجلدول 4-7: املرونة املقدرة للواردات اأمام 

الناجت: انحدار طويل مع متغريات �صورية للبلد 

والزمن

بعد 1990قبل 1990

1.991.94�لبلد�ن �ملتقدمة

0.892.76�آ�سيا �لنامية

0.991.�0�إفريقيا

. . .. . .كومنولث �لدول �مل�ستقلة وجورجيا ومنغوليا

1.461.38�أوروبا �لو�سطى و�ل�رسقية

0.791.89�ل�رسق �الأو�سط

0.831.09�ملغرب �لعربي

2.262.26�أمريكا �جلنوبية

2.031.�8�أمريكا �لو�سطى

1.871.77منطقة �لكاريبي

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.
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للناجت، حيث مت ف�سل �الجتاه �لعام و�لدورة �القت�سادية 

ح »هودريك بري�سكوت«. وكما هو �حلال  با�ستخد�م مر�سِّ

�لو�رد�ت  مرونة  بتغري  �سمحنا  �الأ�سا�سي،  �ملنهج  يف 

�سو�ء  حد  على  و�الجتاهي  �لدوري  للعن�رسين  بالن�سبة 

ويف  �لعاملي  �القت�ساد  �آفاق  تقرير  مناطق  جميع  يف 

�لفرتة �ل�سابقة على عام 1990 و�لالحقة لها. 

�ختبار �لثبات 5: حتييد �أثر �لتغري�ت يف �صعر �ل�رصف   •
تختلف  قد   — �لن�صبية  و�لأ�صعار  �حلقيقي  �لفعلي 

يف  �لتغري  ب�سبب  �الأزمات  عقب  �لو�رد�ت  ديناميكية 

و�الأ�سعار  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  �سعر  م�ستويات 

�لن�سبية. فقمنا بزيادة �ملعادلة )4-�( لتحييد �لتغري�ت 

�الأ�سعار  وم�ستوى  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  �سعر  يف 

�ملحلية، و��ستبدلت بالتغري يف خمفِّ�س �إجمايل �لناجت 

�ملحلي. 

�إجمايل  يف  �لتغري�ت  �أثر  حتييد   :6 �لثبات  �ختبار   •
�لطلب �ملحلي — قد ال ميثل �إجمايل �لناجت �ملحلي يف 

�القت�ساد بديال جيد� مل�ستوى �ال�ستيعاب يف �القت�ساد 

�أكرب  �ال�ستيعاب  �نخفا�س  يكون  ما  فبقدر  �مل�ستورد، 

من تر�جع �إجمايل �لناجت �ملحلي خالل �الأزمات، بقدر 

�لو�رد�ت  خ�سائر  تقدير  يف  �ملبالغة  �حتمال  يزيد  ما 

بعد �سبط تاأثري �لناجت. و��ستع�سنا عن �لنمو يف �لناجت 

بالنمو يف م�ستوى �ال�ستيعاب �ملحلي )�ال�ستهالك ز�ئد� 

�ال�ستثمار( على �جلانب �الأمين من �ملعادلة )4-�(.

�لو�رد�ت  مرونة  باختالف  �ل�صماح   :7 �لثبات  �ختبار   •
زدنا من   — �لقت�صاد�ت  للناجت يف خمتلف  بالن�صبة 

مرونة  تقدير  �الإح�سائية عن طريق  مو��سفتنا  مرونة 

�لو�رد�ت بالن�سبة للناجت يف كل �قت�ساد على حدة من 

�قت�ساد�ت �لعينة �لبالغ عددها 1�4. 

�لو�رد�ت  مرونة  بتغري  �ل�صماح   :8 �لثبات  �ختبار   •
عدم  فرت�ت  مقابل  �لأزمة  فرت�ت  عرب  للناجت  بالن�صبة 

�لأزمة — مثلما هو �حلال يف »�ختبار �لثبات 4«، قد 

كبرية  ب�سورة  �لناجت  جتاه  �لو�رد�ت  ح�سا�سية  ترتفع 

يف �أوقات �الأزمة. ومن ثم، فقد �سمحنا ملعامل �لناجت 

بالتغري خالل فرت�ت �الأزمة وعدم �الأزمة. 

وترد نتائج �ختبار�ت �لثبات يف �جلدول 4-8 و�ل�سكل 

�لبياين 4-�1. وقد �أكدت جميع هذه �الختبار�ت �ال�ستنتاج 

�لذي يفيد ببقاء �لو�رد�ت �أدنى من م�ستوياتها �ملعتادة يف 

�لناجت. وبالرغم من  �أثر  �الأزمات، حتى بعد حتييد  �أعقاب 

�رتفاع �الأخطاء �ملعيارية ب�سورة كبرية مبجرد �أن �سمحنا 

بتغري �ملرونة �ملقدرة للو�رد�ت بالن�سبة للناجت يف جميع 

من  جد�  قريبة  �لنقاط  تقدير�ت  ظلت  فقد  �القت�ساد�ت، 

�ملو��سفة �الأ�سا�سية.

حتليل خ�صائر الواردات غري امل�رسوطة

ن�ستخدم منهجا من ثالث خطو�ت لتقييم �أهمية �الآليات 

�مل�رسوطة على  �لو�رد�ت غري  تف�سري خ�سائر  �ملختلفة يف 

ل �أ�سفله. ومن �ملهم مر�عاة �أن هذه �لعملية ما  �لنحو �ملف�سّ

هي �إال عملية حما�سبية ت�سعى �إىل حتليل خ�سائر �لو�رد�ت 

�مل�ساهدة.  �الرتباط  عالقات  �إىل  ��ستناد�  �مل�رسوطة  غري 

تقدير�ت  عن  �آلية  لكل  �حلقيقية  �مل�ساهمات  تختلف  وقد 

�الرتباط هذه.

متبوعة  �الأزمات  جاءت  �إذ�  ملا  �لتوثيق   :1 �خلطوة 

بتغري�ت �سديدة يف �لتعريفات �جلمركية وم�ستوى �الئتمان 

عن  �ل�رسف  �سعر  وتقلب  �حلقيقي  �لفعلي  �ل�رسف  و�سعر 

�ملعنية  �الآليات  با�ستخد�م   )1-4( �ملعادلة  تقدير  طريق 

باعتبارها �ملتغري �لتابع. 

اجلدول 4-8: خ�صائر الواردات امل�رسوطة: ثبات نتائج دوال ال�صتجابة املقدرة للدفعات

�لزمن

�ملنهج 

�الأ�سا�سي

�ملنهج 

�الأ�سا�سي 

و�لنمو 

�ملتاأخر 

للناجت

نف�س �ملرونة 

عرب �ملناطق 

و�لزمن

منوذج 

�جلاذبية 

�لكامل للتنبوؤ 

بالتغري�ت

�ملرونة: 

�لدورية 

مقابل 

�الجتاهية

حتييد �أثر 

�لتغري�ت يف �سعر 

�ل�رسف �لفعلي 

�حلقيقي وتعادل 

�لقوى �ل�رس�ئية

حتييد �أثر 

�لتغري�ت يف 

�ال�ستهالك 

و�ال�ستثمار

�ملرونة: 

تتغري ح�سب 

�القت�ساد

�ملرونة: 

تختلف 

خالل �سنو�ت 

�الأزمة

)1()2()3()4()�()6()7()8()9(

t ،0.0�2***–0.031*–0.042***–0.0�2***–0.043***–0.022*–0.0�8***–0.037**–0.040***�سنة �الأزمة–
t + 1***0.073–***0.074–***0.116–***0.093–***0.076–***0.090–***0.079–**0.0�8–***0.114–
t + 2***0.077–***0.086–***0.129–***0.0�3–***0.086–***0.092–***0.093–*0.0�4–***0.122–
t + 3*0.063–**0.071–***0.114–**0.048–**0.077–***0.074–***0.076–0.041–***0.099–
t + 4**0.077–***0.081–***0.133–***0.074–***0.090–***0.091–***0.087–*0.0�7–***0.101–
t + 5**0.089–***0.092–***0.1�2–***0.068–***0.099–***0.10�–***0.09�–*0.071–***0.11�–

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.

�لدوري و�الجتاهي فيها  �لعن�رس  )�أو  للناجت  �لو�رد�ت بالن�سبة  �إىل )7( بتغري مرونة  �الأعمدة )1( و)2( و)4(  تاأثري�ت ثابتة لالقت�ساد و�ل�سنة. وت�سمح  �الأعمدة  ملحوظة: تت�سمن جميع 

و�ال�ستهالك و�ال�ستثمار( ح�سب �ملناطق �مل�سنفة يف تقرير �آفاق �القت�ساد �لعاملي وبعد عام 1990. وُي�سمح يف �لعمود )8( بتغري مرونة �لو�رد�ت بالن�سبة للناجت ح�سب �القت�ساد. 
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لالآليات  بالن�سبة  �لو�رد�ت  مرونة  تقدير   :2 �خلطوة 

�ملختلفة يف �إطار �النحد�ر �لتايل: 

ln Mit = ai + pt 

 + (bGDP,r + bGDP,r × Dt≥1990) ln GDPit 

 + bTariff ln Tariffit + bcr ln Creditit 

 + bREER ln REERit + bvol ln Volatilityit 

 + ∑ ak crisisi,t–k + b3 ln PGDPit 

 + ∑ dk pcrisisi,t–k + eit (6-4)

�خلطوة 3: جمع �لتقدير�ت من �خلطوتني 1 و2 لتحديد 

م�ساهمة �الآليات �ملختلفة حتديد� كميا. وب�سكل حمدد، يتم 

�رسب �لتغري �ملقدر يف �الآلية بعد وقوع �الأزمات �لو�رد يف 

�خلطوة 1 يف �ملرونة �ملقدرة للو�رد�ت بالن�سبة لهذه �الآلية 

�لو�ردة يف �خلطوة 2. وبعد ذلك، يتم �لتعبري عن م�ساهمة 

وحتت�سب  �ملختلفة.  �لو�رد�ت  خ�سائر  من  كجزء  �آلية  كل 

�لو�رد�ت  خ�سائر  بني  �لفرق  �أ�سا�س  على  �لناجت  م�ساهمة 

�لو�رد�ت  وخ�سائر   )1-4( �ملعادلة  يف  �مل�رسوطة  غري 

�مل�رسوطة بالناجت يف �ملعادلة )4-�(. 

اآثار املكونات خالل الأزمات ال�صابقة: ح�صاب 

تقريبي 

نف�س  لهما  و�لو�رد�ت  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  كان  �إذ� 

�ملكونات يف �ل�سلع و�خلدمات، و�إذ� تغريت �لو�رد�ت د�خل 

�لنهائي �ملحلي، فمن  كل قطاع تغري� تنا�سبيا مع �لطلب 

�ملتوقع �أن تهبط �لو�رد�ت بنف�س قدر هبوط �إجمايل �لناجت 

�لو�رد�ت  �الأزمات. ومع ذلك، تنخف�س  �أعقاب  �ملحلي يف 

تغري�ت  غياب  يف  حتى  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  �أكرث 

�لعو�مل �الأخرى )مثل �الئتمان و�أ�سعار �لفائدة و�حلمائية( 

يف  �ختالفات  هناك  كان  �إذ�  �لف�سل،  هذ�  يف  �ملو�سحة 

�سهدت  و�إذ�  �ملحلي،  �لناجت  و�إجمايل  �لو�رد�ت  مكونات 

�ل�سلع و�خلدمات �لتي ت�سهم بن�سيب يف �لتجارة �أكرب مما 

ت�سهم به يف �إجمايل �لناجت �ملحلي �نخفا�سا �أكرب ن�سبيا يف 

�لطلب يف �أعقاب �الأزمات. فعلى �سبيل �ملثال، يعزى جانب 

باإجمايل  مقارنة  �لو�رد�ت  يف  �ل�سخم  �النخفا�س  من 

على  �لطلب  �سمود  �إىل  �الأخرية  �الأزمة  يف  �ملحلي  �لناجت 

�خلدمات مقارنة بال�سلع �مل�سنعة. ونظر� الأن �لطلب على 

�ل�سلع �مل�سنعة �سجل �نخفا�سا �أكرب ن�سبيا، ومع م�ساهمة 

�إجمايل  �لتجارة عنها يف  �أكرب يف  �ل�سلع �مل�سنعة بن�سبة 

t = 0
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�لناجت �ملحلي، فقد �نخف�ست بالتايل �لو�رد�ت �لكلية �أكرث 

 Borchert and در��سة  )ر�جع  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من 

 .)Mattoo, 2009
�إذ� كان هناك  �أوال بعمل ��ستق�ساء تاريخي ملا  فقمنا 

�ختالف يف �سلوك �ل�سلع �مل�سنعة و�خلدمات عقب �الأزمات. 

�لطلب،  جانب  عن  تف�سيلية  بيانات  توفر  لعدم  ونظر� 

��ستخدمنا بيانات �لقيمة �مل�سافة �لقطاعية لتوثيق ما �إذ� 

كان هناك �ختالفات يف �سلوك �خلدمات مقابل �ل�سناعة 

عقب �الأزمات. ومن �ملده�س �إىل حد ما �أن هذ� مل يبد هو 

�إذ جاء �لهبوط �ملقدر يف �خلدمات م�سابها متاما  �حلال. 

بعد  �ل�سناعية  �مل�سافة  �لقيمة  يف  �مل�سجل  لالنخفا�س 

ونظر�   
27

�لعليا(. �للوحة   ،16-4 �لبياين  )�ل�سكل  �الأزمات 

فاإن  و�ل�سناعة،  �خلدمات  ديناميكيتي  يف  �لت�سابه  لهذ� 

�ختالف م�ساهمات �خلدمات يف �لناجت و�لتجارة ال تبدو 

تف�سري� حمتمال. 

ومع ذلك، توجد �ختالفات تكوينية بني �لناجت و�لتجارة 

د�خل كل فئة من فئات »�ل�سلع �مل�سنعة«. ففي عينة من 

�إجمايل  عن  لة  مف�سّ بيانات  عنها  تو�فرت  �قت�ساد�   48

�ال�ستثمار �لثابت، تبني �أن �ل�سلع )�لر�أ�سمالية( �ملعمرة — 

مقي�سة بال�سلع �ال�ستثمارية �لتجارية — ال ت�سهم �سوى مبا 

مقد�ره 8% من �إجمايل �لناجت �ملحلي. ويف نف�س جمموعة 

)�لر�أ�سمالية(  �ل�سلع  م�ساهمة  متو�سط  جاء  �القت�ساد�ت، 

نق�س  وبرغم   
28

.%18 مقد�ره  ما  �لو�رد�ت  يف  �ملعمرة 

تغطية �لبيانات �إىل حد ما — حيث ميكن �إدر�ج 26 حالة 

فقط من �الأزمات �لو�ردة يف �لتحليل — فاإننا نقدم بع�س 

هذه  �ملكونات  �آثار  م�ساهمة  لتقدير  �لتقريبية  �حل�سابات 

يف تف�سري خ�سائر �لو�رد�ت بعد �الأزمات. 

ونبد�أ باملعادلتني �لتاليتني:

GDPgth = shdurGDP
 × DURGDPgth

 

 + (1 – shdurGDP
) × OTHERGDPgth

 (7-4)

IMPgth = shdurIMP
 × DURIMPgth

 

+ (1 – shdurIMP
) × OTHERIMPgth

, (8-4)

بف�سل  �خلدمات  خ�سارة  من  قليال  �أقل  �لكلية  �لناجت  خ�سارة  تاأتي     
27

�سمود �الإنتاج �لزر�عي �أمام �الأزمات. 

   ال يتماثل تعريف “�ل�سلع �ملعمرة” يف بيانات �لتجارة و�لناجت نظر� 
28

د�ئما  ميكن  وال  خمتلفة،  بيانات  م�سادر  من  م�ستمدة  �ل�سال�سل  هذه  الأن 

مقارنتها. ومع ذلك، فمن غري �ملرجح �أن تف�رس هذه �لتعريفات �الختالفات 

يف م�ساهمات هذه �ل�سلع يف �لو�رد�ت و�لناجت.   
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-10

-8

-6

-4

-2

0

-40

-30

-20

-10

0

0 1 2 3 4 5–1

0 1 2 3 4 5–1

 –



الف�صل 4      هل ترتك �الأزمات �ملالية �آثار� د�ئمة على �لتجارة؟؟

157 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

حيث GDPgth و IMPgth  ميثالن معدالت �لفائدة يف �إجمايل 

 shdurIMP
shdurGDP  و  

�لناجت �ملحلي و�لو�رد�ت، على �لتو�يل؛ و 

هما م�ساهمة �ل�سلع )�لر�أ�سمالية( �ملعمرة يف �إجمايل 

 DURGDPgth
�لناجت �ملحلي و�لو�رد�ت، على �لتو�يل؛ و 

DURIMPgth هما معدل �لنمو يف عن�رس �ل�سلع )�لر�أ�سمالية( 
و 

�لتو�يل؛  على  و�لو�رد�ت،  �ملحلي  �لناجت  الإجمايل  �ملعمرة 

�لنمو يف  OTHERIMPgth  هما معدل 
OTHERGDPgth  و  

و 

�لعنا�رس �الأخرى الإجمايل �لناجت �ملحلي و�لو�رد�ت، على 

�لتو�يل. 

�ملختلفة  �ملنتجات  و�رد�ت  مرونة  �أن  وبافرت��س 

كتابة  �إعادة  فيمكن   ،1 ت�ساوي  �ملحلي  �لناجت  الإجمايل 

�ملعادلة )4-8( على �لنحو �لتايل

IMPgth = shdurIMP
 × DURGDPgth

 

 + (1 – shdurIMP
) × OTHERGDPgth

. (9-4)

وبطرح �ملعادلة )4-7( من �ملعادلة )4-9( يكون

IMPgth – GDPgth = (shdurIMP
 – shdurGDP

)

× (DURGDPgth
 – OTHERGDPgth

). (10-4)

على  �لناجت  �أثر  نعّرف   ،)10-4( �ملعادلة  �إىل  و��ستناد� 

و�لو�رد�ت  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  مكونات  تف�سري  مدى  �أنه 

�ملختلفة لالختالف بني معدالت منو �إجمايل �لناجت �ملحلي 

يف  �الختالفات   )1( عاملني:  �إىل  ذلك  ويعود  و�لو�رد�ت. 

م�ساهمة �ل�سلع �ملعمرة يف �لو�رد�ت و�إجمايل �لناجت �ملحلي، 

من  وغريه  �ملعمرة  �ل�سلع  عن�رس  منو  يف  و�الختالفات   )2(

�لعنا�رس يف �أعقاب �الأزمات. فاإذ� كان �أي من هذه �الختالفات 

ي�ساوي �سفر�، فمن غري �ملمكن �أن ميثل �أثر �ملكونات تف�سري� 

مل�ساهدة خ�سائر �لو�رد�ت بعد حتييد �أثر �لناجت. 

نتائج   16-4 �لبياين  و�ل�سكل   9-4 �جلدول  ويعر�س 

هذه �لعملية. ويبني �ل�سكل 4-16 )�للوحة �ل�سفلى( د�الت 

عنا�رس  وبقية  و�ملعد�ت  �الآالت  يف  �ال�ستثمار  ��ستجابة 

�ال�ستثمار  وي�سجل   
29

للدفعات. �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 

و�ملعد�ت،  �الآالت  يف  �سيما  ال  �الأزمة،  بعد  ما  فرتة  يف 

�إجمايل  عنا�رس  بقية  �نخفا�س  من  بكثري  �أ�سد  �نخفا�سا 

�لفرتة. ويف ما  �لناجت �ملحلي بعد �الأزمة على مد�ر نف�س 

يتعلق بهذه �لعينة �ملنتقاة من �الأزمات، ُيظهر �لعمود )6( 

من �جلدول 4-9 �أنه ميكن الأثر �ملكونات �أن يف�رس ما بني 

ومن  �مل�رسوطة.  غري  �لو�رد�ت  خ�سائر  من   %13 �إىل   %�

�ملهم �أن ن�سع يف �عتبارنا �أنه ال يتم ح�ساب هذه �الآثار �إال 

من و�قع �مل�ساهمات �ملختلفة لالآالت و�ملعد�ت و�سلوكها 

بعد �الأزمات مقارنة ببقية عنا�رس �لناجت؛ وقد تندرج �آثار 

�ملعمرة.  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  و�أبرزها   – �أخرى  مكونات 

وف�سال على ذلك، فقد تنعك�س �آثار �ملكونات بالفعل على 

�رتفاع مرونة �لو�رد�ت بالن�سبة للناجت، وهو ما �سمحنا به 

يف مو��سفتنا �الإح�سائية �الأ�سا�سية. ومن ثم، فمن �ملمكن 

�ملكونات  �أثر  بحجم  �خلا�سة  �لتقدير�ت  هذه  �أن  �عتبار 

متثل حد� �سفليا. 

  يف �سوء م�ساهمة �ل�سلع �ملعمرة يف �إجمايل �لناجت �ملحلي، و�نخفا�س 
29

على  �لطلب  �نخفا�س  مقد�ر  نح�سب  �أن  �أي�سا  ميكننا  ككل،  �ملحلي  �لناجت 

عنا�رس �إجمايل �لناجت �ملحلي �الأخرى يف �أعقاب �الأزمات. 

اجلدول 4-9: خ�صائر الواردات واآثار املكونات

د�لة �ال�ستجابة �ل�سمنية

�لزمن

�إجمايل �لناجت 

�ملحلي

�ال�ستثمار يف 

�أخرى�ل�سلع �ملعمرة

خ�سارة �لو�رد�ت 

�لفعلية

�أثر �ملكونات 

�ملقدر

ح�سة خ�سارة �لو�رد�ت 

�لتي تف�رسها �آثار 

�ملكونات

)1()2()3()4()�()6(

t ،8.0–0.007–0.088–0.018–0.091–0.024�سنة �الأزمة

t + 10.0�1–0.28�–0.029–0.267–0.02�–9.2

t + 20.0�4–0.340–0.028–0.2�0–0.030–12.1

t + 30.0�0–0.234–0.033–0.1��–0.019–12.6

t + 40.048–0.160–0.038–0.1�3–0.012–7.7

t + 50.049–0.114–0.043–0.144–0.007–4.8

�مل�سدر: ح�سابات خرب�ء �سندوق �لنقد �لدويل.

ملحوظة: ُتظِهر جميع �لتقدير�ت �لو�ردة يف �الأعمدة )1( و)2( و)4( داللة �إح�سائية عند م�ستوى 1%. وجُتمع �الأخطاء �ملعيارية )غري و�ردة( ح�سب �القت�ساد وي�سحح �ختالف 

�آثار  �لتي تف�رسها  �لو�رد�ت  ��ستثمار مف�سلة. وحت�سب ح�سة خ�سارة  �لتي يتو�فر عنها بيانات  �لفرعية لالقت�ساد�ت و�الأزمات  للعينة  �لفعلية  �لو�رد�ت  �لتباين. وتقدر خ�سارة 

�ملكونات يف �لعمود )6( على �أنها �أثر �ملكونات �ملقدر يف �لعمود )�( مق�سوما على خ�سارة �لو�رد�ت �لفعلية م�رسوبا يف 100.
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اأدىل رئي�س املجل�س التنفيذي بالنيابة بالتعليقات التالية يف ختام مناق�صة املجل�س التنفيذي لتقرير اآفاق االقت�صاد 

العاملي يف 20 �صبتمرب 2010

ق
ح

مل

�القت�صاد  تعايف  �أن  �إىل  �لتنفيذيون  �ملديرون  �أ�صار 

�لعاملي م�صتمر مبا يتفق مع �لتوقعات ب�صكل عام، بالرغم 

ويفقد  �ملالية.  �الأ�صو�ق  ت�صوب  �لتي  �ال�صطر�بات  من 

�لتعايف زخمه موؤقتا �أثناء �لن�صف �لثاين من 2010 و�صوف 

يبقى �صعيفا على �الأرجح خالل �لن�صف �الأول من 2011، 

�ال�صتثنائية  �ل�صيا�صات  من  �ملتاح  �لدعم  الن�صحاب  نظر� 

تدريجيا. ورحب �ملديرون مبوؤ�رش�ت بدء ��صتعادة �الأو�صاع 

�ملالية طبيعتها، بدعم من تن�صيق �ل�صيا�صات و�لت�رشيحات 

برتكيز ت�صحيح �أو�صاع �ملالية �لعامة يف �أوروبا يف فرتة 

تتو�فر  �أقوى  عاملي  تعاف  حتقيق  يت�صنى  وحتى  �لبد�ية. 

له مقومات �ال�صتمر�ر ذ�تيا �صوف يتعني �إحر�ز �لتقدم يف 

و�لعاملي،  �لد�خلي  �مل�صتويني  على  �لطلب  تو�زن  �إعادة 

مدعوما بنظم مالية �صليمة.    .

وذكر �ملديرون �أن �لتفاوت �مللحوظ يف قوة �أد�ء �لنمو 

�صوف ي�صتمر على �الأرجح. فالتعايف يف معظم �القت�صاد�ت 

�ملتقدمة وعدد قليل من �قت�صاد�ت �الأ�صو�ق �ل�صاعدة ي�صري 

كبرية  د�خلية  ت�صحيحية  �إجر�ء�ت  وهناك  بطيئة،  بخطى 

ال يز�ل يتعني �تخاذها الإعادة �لتو�زن �لد�خلي باالنتقال 

من منو تدعمه �لدفعات �لتن�صيطية �إىل منو يقوده �لقطاع 

�خلا�ص. ومن جهة �أخرى، ال يز�ل �لنمو قويا يف �لعديد من 

�قت�صاد�ت �الأ�صو�ق �ل�صاعدة و�لبلد�ن �لنامية، مرتكز� يف 

ذلك على حت�صن �أطر �ل�صيا�صات �القت�صادية �لكلية ور�صوخ 

�لدعائم �ملالية. ولكن خماطر �لتطور�ت �ل�صلبية �ملحيطة 

بالنمو �لعاملي على �ملدى �لق�صري ال تز�ل كبرية ومكثفة 

كثافة  �إىل  يرجع  �لذي  �الأمر  �ملتقدمة.  �القت�صاد�ت  يف 

�الأ�صو�ق  �ملالية، وه�صا�صة  �الأ�صو�ق  �ليقني يف  �أجو�ء عدم 

يف  بالديون  �لتمويل  ن�صب  �نخفا�ص  و��صتمر�ر  �لعقارية، 

قطاع �الأ�رش، وثبات �لبطالة على �رتفاعها. غري �أن حدوث 

تباطوؤ عاملي حاد، مبا يف ذلك حدوث ركود �أو �نكما�ص يف 

�القت�صاد�ت �ملتقدمة، ال يز�ل يبدو بعيد �الحتمال. 

�لعامة  �ملالية  �أو�صاع  �أن �صبط  و�تفق �ملديرون على 

هو من �أهم �الأولويات يف �لبلد�ن �لتي تعاين من م�صتويات 

�لدين �لعام �ملرتفعة ن�صبيا. و�أبرزو� �حلاجة �ملا�صة العتماد 

��صرت�تيجيات موثوقة ل�صبط �أو�صاع �ملالية �لعامة وتثبيت 

خالل  من  ذلك  يف  مبا  �ملتو�صط،  �ملدى  على  �لدين  ن�صبة 

�لت�رشيعات عند �للزوم. ويف �لوقت نف�صه، ينبغي ل�صانعي 

من  يلزم  ما  التخاذ  ��صتعد�د  على  يكونو�  �أن  �ل�صيا�صات 

�لعاملي  �لنمو  �إذ� ظهر ما يهدد بتباطوؤ كبري يف  �إجر�ء�ت 

يتجاوز �مل�صتوى �ملتوقع. ويف هذ� �خل�صو�ص، ميكن �لنظر 

يف  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع  �صبط  تد�بري  تنفيذ  �إرجاء  يف 

لتحمل  و�مل�صد�قية  �ملايل  �حليز  لها  يتو�فر  �لتي  �لبلد�ن 

�لتلقائي  �لتثبيت  الأدو�ت  �ل�صماح  وينبغي  �لتاأجيل.  هذ� 

�الأكرث عر�صة  �لبلد�ن  با�صتثناء  �لبلد�ن  بالعمل يف جميع 

�أو�صاع  للمخاطر. و�صدد �ملديرون على �أن خطط ت�صحيح 

على  تقوم  �أن  ينبغي  �ملتو�صط  �ملدى  على  �لعامة  �ملالية 

�إ�صالحات  �أ�صا�ص توقعات و�قعية للنمو و�أن تنطوي على 

للحد من بر�مج �الإنفاق �ملتنامية ب�رشعة كرب�مج معا�صات 

�ل�رشيبية  و�حلو�فز  �حلكومية  �ل�صحية  و�لرعاية  �لتقاعد 

بغية دعم �إمكانات �لعر�ص يف �القت�صاد وتثبيط �لدين.

�ملديرون  ر�أى  �ملكبوحة،  �لت�صخم  �صغوط  ظل  ويف 

عموما �أنه ينبغي �أن تظل �ل�صيا�صات �لنقدية تي�صريية �إىل 

حد كبري يف معظم �القت�صاد�ت �ملتقدمة، مبا يف ذلك من 

خالل �تخاذ تد�بري غري تقليدية �إذ� �قت�صى �الأمر، و�أن تكون 

خط �لدفاع �الأول �صد �أي �صعف ي�صيب �لن�صاط �القت�صادي 

�لدفعات  �إلغاء  ��صتمر�ر  �ملتوقع مع  �مل�صتوى  مبا يتجاوز 

�قت�صاد�ت  �أما يف  �لعامة.  �لتن�صيطية �ملقدمة من �ملالية 

�الأ�صو�ق �ل�صاعدة �لتي تو�جه ت�صاعد� يف �صغوط �لت�صخم 

�أو �أ�صعار �الأ�صول، فقد ظل ت�صديد �الأو�صاع �لنقدية مالئما 

على وجه �لعموم. و�صوف يتعني على كل �القت�صاد�ت كذلك 

على  يرتتب  ما  تر�عي  �أن  �لنقدية  �ل�صيا�صات  حتديد  عند 

�الأ�صو�ق  يف  و�لتطور�ت  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع  ت�صحيح 

�ملالية و�أ�صو�ق �الأ�صول من �نعكا�صات على �لت�صخم. 

و�أكد �ملديرون �حلاجة �ملا�صة ال�صتعادة �صحة �لقطاع 

�ملايل و�لتقدم يف تنفيذ �الإ�صالحات �لتنظيمية على �أ�صا�ص 

من�صق، ال �صيما بني �القت�صاد�ت �ملتقدمة. ومن �الأولويات 

�لتي ينبغي توخيها لتعجيل �خلروج من مرحلة �العتماد 

على �لدعم من �ملالية �لعامة ومعاجلة �مل�صكالت �ملوروثة 

�إعادة هيكلة �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ل�صعيفة وت�صوية �أو�صاعها؛ 

وتنفيذ �إجر�ء�ت لدعم كفاية ر�أ�ص �ملال و�ل�صيولة و��صتقر�ر 

�ملو�رد �لتمويلية يف �لبنوك؛ وزيادة تن�صيق �لرقابة لتجنب 

املناق�صة التي اأجراها املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد 

الدويل حول اآفاق االقت�صاد املتوقعة يف �صبتمرب 2010
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�رشعة ت�صخم �ل�صدمات عرب �حلدود. ويتعني حتقيق تقدم 

�إطار قوي للتنظيم �ملايل لدعم ثقة  �إن�صاء  �أكرب يف �صياق 

�ل�صوق وتعزيز �ال�صتقر�ر �ملايل �لعاملي.

�الأجل  يف  �لنمو  �حتماالت  تعزيز  �أن  �ملديرون  و�أكد 

�ل�صيا�صات  تنفيذ  يف  �لتقدم  حتقيق  على  يعتمد  �ملتو�صط 

�لطلب  �إعادة  تو�زن  لعملية  قوية  دفعة  الإعطاء  �لهيكلية 

�لعاملي. ويف هذ� �خل�صو�ص، �صوف يتعني على �لعديد من 

�قت�صاد�ت �الأ�صو�ق �ل�صاعدة �أن تعيد توجيه �أن�صطتها �أكرث 

نحو �لطلب �ملحلي، وال يرجع ذلك الأن تعايف �لو�رد�ت يف 

�القت�صاد�ت �ملتقدمة �صيظل على �الأرجح قا�رش� عن بلوغ 

�مل�صتويات �ل�صائدة قبل �الأزمة فقط، و�إمنا لكي يت�صنى لها 

�ال�صتهالكية  �حتياجاتها  يلبي  متو�زن  منو  حتقيق  كذلك 

و�ال�صتثمارية. �أما يف �القت�صاد�ت ذ�ت �لفو�ئ�ص �خلارجية 

�ملفرطة ف�صوف ي�صتتبع ذلك �ل�صماح بزيادة مرونة �أ�صعار 

�الأمو�ل  روؤو�ص  تدفق  ��صتمر�ر  نتيجة  و�رتفاعها  �ل�رشف 

�لد�خلة، مع حماية �ال�صتقر�ر �ملايل باتخاذ تد�بري �حرت�زية 

كلية �أو غري ذلك من �لتد�بري �ملوجهة. و�صوف يتعني �إجر�ء 

تعزيز  �أجل  من  �لتد�بري  لهذه  مكملة  هيكلية  �إ�صالحات 

�ملثلى  �الأمناط  نحو  و�لتحول  �الجتماعي  �الأمان  �صبكات 

لالدخار و�ال�صتثمار. وعلى نف�ص �لغر�ر، �صوف يتعني على 

�أن  �القت�صاد�ت ذ�ت �لعجز �ملفرط يف ح�صاباتها �جلارية 

تتخذ تد�بري الإعطاء دفعة ل�صايف �ل�صادر�ت. ومن �لعنا�رش 

�أو�صاع  ت�صحيح  مو��صلة  �أي�صا  �ل�صاأن  هذ�  يف  �الأ�صا�صية 

�ملالية �لعامة وتنفيذ �إ�صالحات �لقطاع �ملايل �لتي توؤدي 

�إىل تثبيط �الإنفاق �ملفرط.

للنمو  �ملعزِّزة  �لهيكلية  �ل�صيا�صات  �أن  �ملديرون  وذكر 

على �ملدى �ملتو�صط ميكن �أن ت�صاهم يف �إعادة �ل�صيا�صات 

�القت�صاد�ت  �لطبيعي يف  �إىل و�صعها  �لكلية  �القت�صادية 

�ملتقدمة. ومن �ملفرت�ص �أن يتمثل هدف �صيا�صات �أ�صو�ق 

�أ�صو�ق  يف  تكميلية  �إ�صالحات  باإجر�ء  �ملقرتنة  �لعمل، 

�لنمو  وتعزيز  �ملناف�صة  زيادة  يف  و�خلدمات،  �ملنتجات 

عن  للعاطلني  �لكايف  �لدعم  توفري  مع  �لوظائف  و�إن�صاء 

�لعمل.

ملو��صلة  �لق�صوى  �الأهمية  على  �ملديرون  و�صدد 

وتن�صيقها  �ل�صيا�صات  م�صتوى  على  �جلهود  بذل 

خالل  �أهميته  ثبتت  �لذي  �الأمر   — وعامليا  �إقليميا 

�لديون  �أ�صو�ق  ��صطر�بات  و�أثناء  �لعاملية  �الأزمة 

�ل�صيادية يف �أوروبا موؤخر�. وبينما تختلف متطلبات 

�ل�صيا�صات حاليا �ختالفا كبري� بني �لبلد�ن �ملختلفة، 

لبلوغ  معا  �لعمل  مو��صلة  �لعامل  بلد�ن  على  يتعني 

�لهدف �مل�صرتك �ملتمثل يف حتقيق منو متو�زن وقوي 

على �أ�صا�ص قابل لال�صتمر�ر على �ملدى �ملتو�صط. وقد 

�ل�صلبية  �الآثار  جتنب  �رشورة  �أي�صا  �ملديرون  �أكد 

وممار�صة �حلمائية يف �لتجارة و�ال�صتثمار.
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وتوقعات  تاريخية  بيانات  �لإح�صائي  �مللحق  يقدم 

�قت�صادية، ويتاألف من خم�صة �أق�صام هي �لفرت��صات، وما 

�لبلد�ن،  وت�صنيف  �ملتبعة،  و�لأعر�ف  و�لبيانات  �جلديد، 

و�جلد�ول �لإح�صائية. 

�لتي  لالفرت��صات  تلخي�صا  �لأول  �لق�صم  ويت�صمن 

�لتقدير�ت و�لتوقعات للفرتة 2011-2010،  تقوم عليها 

و�ل�صيناريو متو�صط �لأجل للفرتة 2012–2015. ويعر�ض 

�لق�صم �لثاين و�صفا موجز� للتغري�ت �لتي طر�أت على قاعدة 

�لثالث  �لق�صم  يقدم  بينما  �لإح�صائية،  �لبيانات و�جلد�ول 

ح�صاب  يف  �مل�صتخدمة  و�لأعر�ف  للبيانات  عاما  و�صفا 

�لر�بع ت�صنيف  �لق�صم  �لُقطرية �ملجمعة. ويلخ�ض  �لأرقام 

�لبلد�ن �صمن �ملجموعات �ملختلفة �لو�ردة يف تقرير �آفاق 

�القت�صاد �لعاملي.

فيت�صمن  �لرئي�صي،  �لق�صم  وهو  �لأخري،  �لق�صم  �أما 

�أ�صا�ض  على  بياناتها  �أُعدت  �لتي  �لإح�صائية  �جلد�ول 

�ملعلومات �ملتاحة حتى  �آخر �صبتمرب 2010. وعلى �صبيل 

�لتي�صري فقط، تظهر �لأرقام �ملتعلقة بعام 2010 وما بعده 

�لتاريخية؛  �لبيانات  يف  �ملتوخاة  �لتحديد  درجة  بنف�ض 

�أن  يفرت�ض  فال  توقعات،  جمرد  �لأرقام  هذه  كانت  وملا 

تكون على نف�ض �لدرجة من �لدقة.   

الفرتا�صات 

ُيفرت�ض ��صتمر�ر ثبات �أ�صعار �ل�رصف �لفعلية �حلقيقية 

يف �لقت�صاد�ت �ملتقدمة عند م�صتوياتها �ملتو�صطة خالل 

وبالن�صبة   .2010 �صبتمرب   1 �إىل  �أغ�صط�ض   4 من  �لفرتة 

بلوغ  �إىل  �لفرت��صات  هذه  ت�صري  و2011،   2010 لعامي 

متو�صط �صعر حتويل �لدولر �لأمريكي مقابل وحدة حقوق 

حتويل  �صعر  ومتو�صط  و1.520،   1.516 �خلا�صة  �ل�صحب 

�لدولر �لأمريكي مقابل �ليورو 1،308 و1.284، ومتو�صط 

�صعر حتويل �لني مقابل �لدولر �لأمريكي هو 88.5 و84.2، 

على �لتو�يل.  

�لنفط، فمن �ملفرت�ض بلوغه 76.20  �صعر  �أما متو�صط 

للربميل  دولر�  و78.75   2010 عام  يف  للربميل  دولر� 

يف عام 2011.

تنفيذ  �لوطنية  �ل�صلطات  مو��صلة  كذلك  ويفرت�ض 

�رشحا  �ألف-1  �لإطار  ويقدم  لديها.  �ملعتمدة  �ل�صيا�صات 

و�لتي  �ل�صيا�صات  �صعيد  على  حتديد�  �لأكرث  لالفرت��صات 

ت�صتند �إليها �لتوقعات يف �قت�صاد�ت خمتارة. 

الأ�صعار �لفائدة، من �ملفرت�ض بلوغ متو�صط  وبالن�صبة 

�لود�ئع  على  )ليبور(  لندن  بنوك  �ل�صائد بني  �لفائدة  �صعر 

�لأمريكي 0.6% يف عام 2010  �أ�صهر بالدولر  ملدة �صتة 

و0.8% يف عام 2011، ومتو�صط �صعر �لفائدة على �لود�ئع 

�أ�صهر باليورو 0،8% يف عام 2010، و1% يف  ملدة ثالثة 

عام 2011، ومتو�صط �صعر �لفائدة على �لود�ئع ملدة �صتة 

�أ�صهر بالني �لياباين 0.6% يف عام 2010، و0.4% يف عام 

 .2011

جمل�ض  قرر  �ليورو،  عملة  با�صتحد�ث  يتعلق  وفيما 

�أ�صعار  �لحتاد �لأوروبي يف 31 دي�صمرب 1998 �أن تكون 

�لبلد�ن  وعمالت  �ليورو  بني  �لنهائية  �لثابتة  �لتحويل 

يلي  فيما  مبني  هو  كما  ��صتخد�مه  �أقرت  �لتي  �لأع�صاء 

�عتبار� من �أول يناير 1999.

�صلن من�صاوي   13.7603 = 1 يورو 

فرنك بلجيكي   40.3399 =  

1
جنيه قرب�صي   0.585274 =  

مارك �أملاين    1.95583 =  

ماركا فنلندية       5.94573 =  

فرنك فرن�صي    6.55957 =  

 
2
در�خمة يونانية   340.750 =  

جنيه �آيرلندي    0.787564 =  

لرية �إيطالية    1.936.27 =  

فرنك لك�صمربغ   40.3399 =  

3
لرية مالطية   0.42930 =  

غيلدر هولندي   2.20371 =  

�إ�صكودو برتغايل    200.482 =  

4
كورونا �صلوفاكية     30.1260 =  

5
تولر �صلوفيني   239.640 =  

بيزيتا �إ�صبانية   166.386 =           

 حتدد يف �أول يناير 2008. 
1

 حتدد يف �أول يناير 2001. 
2

 حتدد يف �أول يناير 2008. 
3

 حتدد يف �أول يناير 2009. 
4

 حتدد يف �أول يناير 2007.
5
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ب�صاأن بع�ض  التوقعات  اإليها  ا�صتندت  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات  افرتا�صات  األف-1:  الإطار 

القت�صادات املختارة

افرتا�سات �سيا�سة املالية العامة

�لأجل  ق�صرية  �لعامة  �ملالية  �صيا�صة  �فرت��صات  ت�صتند 

�ملو�زنات  �إىل  �لعاملي  �القت�صاد  �آفاق  تقرير  يف  �مل�صتخدمة 

�ملعلنة ر�صميا و�ملعدلة ح�صب �لفروق بني �فرت��صات �لقت�صاد 

�إير�د�ت �ملالية �لعامة وفقا لل�صلطات  �لكلي و�لتوقعات ب�صاأن 

توقعات  وتنطوي  �لدويل.  �لنقد  �صندوق  وخرب�ء  �لوطنية 

�ملالية �لعامة يف �لأجل �ملتو�صط على تد�بري �ل�صيا�صات �لتي 

خلرب�ء  �لكافية  �ملعلومات  تتو�فر  ل  وحينما  تنفيذها.  يرجح 

�ل�صندوق لتقدير خطط �ل�صلطات ب�صاأن �ملو�زنة وتوقعات تنفيذ 

مل  ما  �لهيكلي،  �لأويل  �لر�صيد  تغري  عدم  ُيفرت�ض  �ل�صيا�صات، 

يلي عر�صا لفرت��صات حمددة  يذكر خالف ذلك. ونقدم فيما 

ت�صتخدم يف بع�ض �لقت�صاد�ت �ملتقدمة )ر�جع �أي�صا �جلد�ول 

�مللحق  يف   »9 »باء  و  »باء-7«،  و  »باء-6«،  و  »باء-5«، 

�لإقر��ض  ب�صايف  �ملعنية  �لبيانات  على  لالطالع  �لإح�صائي 

1
و�لقرت��ض يف �ملالية �لعامة و�لأر�صدة �لهيكلية(.

مو�زنة  نتائج  �إىل   2010 تنبوؤ�ت  ت�صتند  �الأرجنتني: 

خرب�ء  ويفرت�ض  �ل�صندوق.  خرب�ء  و�فرت��صات   2009

ل�صنة  �لالحقة  �ل�صنو�ت  �ل�صيا�صات يف  �ل�صندوق عدم تغري 

�ملو�زنة.

مو�زنة  �إىل  �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  �أ�صرت�ليا: 

 ،2010 لعام  �لقت�صادي  �لو�صع  وبيان   ،2011-2010

و�لآفاق �لقت�صادية و�ملالية �لعامة يف �لفرتة �ل�صابقة على 

�لنتخابات عام 2010 ، و�إىل توقعات خرب�ء �ل�صندوق.

 2010 لعام  �لعامة  توقعات �ملالية  ت�صتند  �لنم�صا: 

�لإطار  يف  �لفروق  ح�صب  �ملعدلة  �ل�صلطات،  مو�زنة  �إىل 

�لقت�صادي �لكلي �لذي حدده خرب�ء �ل�صندوق.  وبالن�صبة 

لعام 2011، يدرج خرب�ء �ل�صندوق حدود �لإنفاق �لق�صوى 

ومدخر�ت  �لربملان(  من  )�ملعتمدة  �ملركزية  للحكومة 

برنامج �لتاأمني �ل�صحي جلميع �ل�صنو�ت )2015-2011(. 

بلجيكا: توقعات عام 2010 هي تقدير�ت خرب�ء �صندوق 

�لنقد �لدويل �ملبنية على مو�زنات عام 2010 �لتي �عتمدها 

�ملقاطعات  م�صتوى  على  و�لربملانات  �لفيدر�يل  �لربملان 

�لتفاقية فيما بني �حلكومات  و�جلاليات، و�ملعززة مبوجب 

”Intergovernmental Agreement“ ل�صنة 2010-2009. 
�ل�صندوق  خرب�ء  تقدير�ت  هي  �لالحقة  �ل�صنو�ت  وتوقعات 

بفر�ض عدم تغري �ل�صيا�صات.

�إىل قانون �ملو�زنة  �لرب�زيل: ت�صتند تنبوؤ�ت عام 2010 

و�فرت��صات خرب�ء �ل�صندوق. ويفرت�ض خرب�ء �ل�صندوق عدم 

تغري �ل�صيا�صات يف �ل�صنو�ت �لالحقة ل�صنة �ملو�زنة، مع زيادة 

�ل�صتثمار�ت �لعامة مت�صيا مع ما تعتزم �ل�صلطات تنفيذه.  

�ل�صيناريو  تنبوؤ�ت  با�صتخد�م  �لتوقعات  حتدد  كند�: 

بعنو�ن   -2010 عام  ملو�زنة  بيان  �أحدث  يف  �لأ�صا�صي 

”Leading the Way on Jobs and Growth“ )يف �لطليعة 
خرب�ء  ويدخل  �لنمو(.  وحتقيق  �لعمل  فر�ض  �إيجاد  نحو 

�ل�صندوق بع�ض �لتعديالت على هذه �لتنبوؤ�ت ح�صب �لفروق 

خرب�ء  تنبوؤ�ت  وتت�صمن  �لكلية.  �لقت�صادية  �لتوقعات  يف 

“وز�رة  �أ�صدرتها  �إح�صائية  بيانات  �آخر  �أي�صا  �ل�صندوق 

�ملالية �لكندية” (Finance Canada) و”موؤ�ص�صة �لإح�صاء 

�لكندية” (Statistics Canada) ، مبا يف ذلك نتائج �ملو�زنة 

�لفيدر�لية ومو�زنات �ملقاطعات و�لأقاليم حتى نهاية �لربع 

�لأول من عام 2010.  

يفرت�ض   2011-2010 �ملالية  لل�صنة  بالن�صبة  �ل�صني: 

يف �حلكومة مو��صلة تطبيق برنامج �لدفعة �لتن�صيطية �ملالية 

�لتي �أعلنت عنها يف �أو�خر 2008 و��صتكمالها، و�إن كان نق�ض 

�لتفا�صيل �ملعلنة عن هذه �لإجر�ء�ت يت�صبب يف تعقيد عملية 

�لتحليل �لتي يجريها خرب�ء �ل�صندوق. وبالتحديد ل يفرت�ض 

خرب�ء �ل�صندوق �صحب هذه �لدفعة �لتن�صيطية يف 2010 ومن 

ثم ل ُيتوقع �إعطاء دفعة تن�صيطية كبرية من �ملالية �لعامة. 

ذلك  على  �صيرتتب   2011 يف  �لتن�صيطية  �لدفعة  �صحب  ومع 

دفعة مالية �صالبة بنحو 1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي )نتيجة 

�رتفاع �لإير�د�ت و�نخفا�ض �مل�رشوفات(. 

�أحدث  مع   2011-2010 توقعات  تت�صق  �لد�منرك: 

�لتي  �لقت�صادية  و�لتوقعات  للمو�زنة  �لر�صمية  �لتقدير�ت 

ترتكز عليها، و�ملعدلة ح�صبما يكون مالئما وفق �لفرت��صات 

من  للفرتة  وبالن�صبة  �ل�صندوق.  خلرب�ء  �لكلية  �لقت�صادية 

2012-2015، تت�صمن �لتوقعات �أهم �صمات خطة �ملالية 

�لعامة متو�صطة �لأجل ح�صبما وردت يف »برنامج �لتقارب 

2009« (Convergence Program) �لذي �أعدته �ل�صلطات 

وقدمته لالحتاد �لأوروبي. 

عام  مو�زنة  �إىل   2010 عام  توقعات  ت�صتند  فرن�صا: 

 (Stability »2010 وعلى �آخر حتديثات »برنامج �ل�صتقر�ر

�لفرت��صات  يف  للفروق  وفقا  تعديلها  مت  وقد   Program)

�ملمكن  �لناجت  ناق�صا  �لفعلي  �لناجت  باأنها  �لناجت  فجوة  ف 
ّ
تعر   

1 

كن�صبة  �لهيكلية  �لأر�صدة  �ملمكن. ويعرب عن  �لناجت  كن�صبة مئوية من 

مئوية من �لناجت �ملمكن. و�لر�صيد �لهيكلي للمو�زنة هو مركز للمو�زنة 

�ملمكن.  �لناجت  �لفعلي مع  �لناجت  تو�فق م�صتوى  �إذ� ما  �صيتحقق  �لذي 

�لتد�بري  �آثار  ت�صمل  للمو�زنة  �لهيكلي  �لر�صيد  يف  �لتغري�ت  فاإن  لذلك 

وتكاليف  �لفائدة  �أ�صعار  يف  �لتقلبات  و�أثر  �لعامة،  للمالية  �ملوؤقتة 

�ملو�زنة.  ر�صيد  يف  �لدورية  غري  �لأخرى  و�لتقلبات  �لدين  خدمة 

وت�صتند عمليات �حت�صاب �لر�صيد �لهيكلي للمو�زنة �إىل تقدير�ت خرب�ء 

�ل�صندوق لإجمايل �لناجت �ملحلي �ملمكن ومرونة �لإير�د�ت و�لنفقات 

�مللحق  �لعاملي،  �القت�صاد  �آفاق  تقرير  �أكتوبر 1993 من  عدد  )ر�جع 

ف �صايف �لدين باأنه �إجمايل �لدين ناق�صا �لأ�صول �ملالية 
َّ
�لأول(. وُيعر

�لجتماعي.  �ل�صمان  تاأمني  �أ�صول نظام  ت�صمل  �لتي  �لعامة  للحكومة 

وهناك قدر كبري من عدم �ليقني يحيط بتقدير�ت فجوة �لناجت و�لر�صيد 

�لهيكلي  للمو�زنة.  
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�لالحقة  �ل�صنو�ت  توقعات  وتت�صمن  �لكلية.  �لقت�صادية 

�جلارية  لل�صيا�صات  �لدويل  �لنقد  �صندوق  خرب�ء  تقييم 

وتنفيذ تد�بري �لت�صحيح �ملعلنة.  

�أملانيا: ت�صتند توقعات عام 2010 �إىل مو�زنة 2010 

�لذي  �لكلي  �لقت�صادي  �لإطار  يف  �لفروق  وفق  و�ملعدلة 

�لتن�صيط  تد�بري  تنفيذ  وتقدير�ت  �ل�صندوق  خرب�ء  و�صعه 

 2011 لعام  �ل�صندوق  خرب�ء  توقعات  وتر�عي  �ملايل. 

وما بعده �خلطة �لتي �عتمدتها �ل�صلطات ملو�زنة �حلكومة 

�لإطار  يف  �لفروق  ح�صب  و�ملعدلة  �لأ�صا�صية،  �لفيدر�لية 

�لقت�صادي �لكلي �لذي و�صعه خرب�ء �ل�صندوق و�فرت��صات 

و�حلكومات  �لوليات  حكومات  يف  �ملالية  �لتطور�ت 

ذ�ت  و�ل�صناديق  �لجتماعي،  �لتاأمني  ونظام  �ملحلية، 

�لأغر��ض �خلا�صة. 

و�ملالية  �لكلية  �لقت�صادية  �لتوقعات  تت�صق  �ليونان: 

�ملتفق  �ل�صيا�صات  مع  �ملتو�صط  �ملدى  وعلى   2010 لعام 

»�تفاق  �صياق  يف  و�ل�صلطات  �ل�صندوق  خرب�ء  بني  عليها 

�لعامة  �ملالية  توقعات  وتفرت�ض  �لئتماين.«  �ل�صتعد�د 

�إجر�ء ت�صحيح مايل مركز يف بد�ية �لفرتة يف عام 2010 

وُيتوقع   .2013-2011 �لفرتة  يف  �أخرى  تد�بري  تتبعه 

بلوغ �لنمو �أدنى م�صتوياته يف �أو�خر عام 2010 ثم �رتد�ده 

م�صتويات  ت�صجيل  يف  ويبد�أ  ليتح�صن  ذلك،  بعد  تدريجيا 

موجبة عام 2012. 

ت�صتند  �خلا�صة:  �الإد�رية  �ل�صينية  كونغ  هونغ  منطقة 

�لتوقعات على توقعات �ملالية �لعامة متو�صطة �لأجل �لتي 

و�صعتها �ل�صلطات.

هنغاريا: تقوم �لتنبوؤ�ت لعام 2010 على �أ�صا�ض تنفيذ 

مناق�صتهما  متت  �للذين  �لكلي  �لقت�صاد  و�إطار  �ملو�زنة 

�لئتماين.  �ل�صتعد�د  لتفاق  �ل�صاد�صة  �ملر�جعة  �أثناء 

ويفرت�ض خرب�ء �ل�صندوق �تخاذ تد�بري �إ�صافية �إىل جانب 

�لتد�بري �لتي حددتها �ل�صلطات للفرتة من 2015-2011: 

1.75% من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف عام 2011 لتحقيق 

هدف �ملالية �لعامة �لذي يعادل 2.8% من �إجمايل �لناجت 

�أو�صاع  ��صتقر�ر  ل�صمان  �ملتو�صط  �لأجل  ويف  �ملحلي، 

�ملالية �لعامة 

�لهند: ت�صتند �لبيانات �لتاريخية �إىل �لبيانات �ملتاحة 

�ملعلومات  �إىل  �لتوقعات  وت�صتند  �ملو�زنة.  تنفيذ  عن 

�ل�صلطات  �لتي و�صعتها  �لعامة  �ملتاحة عن خطط �ملالية 

خرب�ء  �فرت��صات  ح�صب  �لتعديالت  بع�ض  �إدخال  مع 

ذ�تها  حد  يف  �ملو�زنة  على  �لتوقعات  وترتكز  �ل�صندوق. 

وعلى �ملر�جعة ن�صف �ل�صنوية للمو�زنة. وتدرج �لبيانات 

على م�صتوى �حلكومات دون �ملركزية بفارق زمني ي�صل 

�حلكومة  بيانات  �إعد�د  ُي�صتكمل  ل  وبالتايل  �صنتني؛  �إىل 

�إعد�د  بعد فرتة طويلة من  �إل  �لنهائية  �لعامة يف �صيغتها 

عن  �ل�صندوق  عر�ض  ويختلف  �ملركزية.  �حلكومة  بيانات 

يتعلق  فيما  �صيما  ل  �لهندية،  �لقومية  �حل�صابات  بيانات 

باإعانات �لدعم وبع�ض �لقرو�ض �ملعينة.

�إندوني�صيا: جاءت نتائج عجز �ملالية �لعامة �لكلي لعام 

�لتقديري.  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %1،6 بن�صبة   2009

وكانت هذه �لنتائج �أقل من عجز �ملو�زنة �ملعدلة، مما يرجع 

م�صتويات  وتر�جع  �لفائدة  مدفوعات  �نخفا�ض  �إىل  غالبا 

�لأخرى.  �لإنفاق على �ملوظفني، و�ل�صلع �ملادية، و�لنفقات 

وقد مت تنفيذ حو�يل 85% من تد�بري �لتن�صيط �ملايل �ملعلنة 

لعام 2009 )1،1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(، حيث �صكلت 

�لتد�بري �ملتخذة على جانب �لإير�د�ت ثالثة �أرباع جمموعة 

�ملو�زنة  م�رشوع  ويتوخى  تقريبا.  �لتن�صيطية  �لتد�بري 

يتوقعه  مما  �أعلى  �ملو�زنة   يف  عجز�   2010 لعام  �ملعدلة 

خرب�ء �ل�صندوق. وت�صتند توقعات خرب�ء �ل�صندوق �إىل وجود 

�حتياطي وقائي من  �لأد�ء �ل�صابق �ملتمثل يف تنفيذ �ملو�زنة 

�أن يكون عجز �ملو�زنة يف 2010  �ملنقو�ض، فمن �ملرجح 

�أقل من �لهدف �ملعلن للعجز. وتبلغ توقعات خرب�ء �ل�صندوق 

للعجز �لكلي حو�يل 1،5% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

�إىل   2010 لعام  �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  �آيرلند�: 

و�لفروق  �ملايل  �لقطاع  دعم  ح�صب  �ملعدلة   2010 مو�زنة 

من  كل  و�صعها  �لتي  �لكلية  �لقت�صادية  �لفرت��صات  يف 

عام  من  �لوقت  هذ�  وحتى  و�ل�صلطات.   �ل�صندوق  خرب�ء 

2010، قامت �حلكومة ب�صخ 22 مليار يورو تقريبا كروؤو�ض 

 (Central أمو�ل للبنوك. وقد قرر مكتب �لإح�صاء �ملركزي�

�ملبلغ  من  يورو  مليار   8.3 �إدر�ج   Statistics Office)
�ملذكور �لبالغ 22 مليار يورو على جانب �مل�رشوفات يف 

�ملو�زنة. و�صوف تتحدد �ملعاجلة �لإح�صائية للمبلغ �ملتبقي 

توقعات خرب�ء  فاإن  �لأ�صا�ض،  هذ�  وعلى  يف مرحلة لحقة. 

�ل�صندوق تدرج مبلغ 8.3 مليار يورو �صمن �لعجز �مل�صجل 

توقعات  فاإن   ،2012-2011 �إىل  وبالن�صبة    .2010 عام 

�لت�صحيح  �ل�صندوق تاأخذ يف �حل�صبان معظم جهود  خرب�ء 

�لتي �أعلنتها �ل�صلطات يف “حتديث برنامج �ل�صتقر�ر” رغم 

�أن ُثُلثي هذه �لتد�بري مل يتحدد بعد �أو تو�فق عليه �حلكومة. 

حمددة  تد�بري   غياب  ويف  �لتوقعات  فرتة  لبقية  وبالن�صبة 

�حل�صبان  تاأخذ يف  ل  �لتوقعات  فاإن  �خل�صو�ض،  على وجه 

�ل�صلطات عن  �أعلنت  �إ�صافية يف �ملو�زنة. وقد  �أي تعديالت 

من  �أقل  �إىل  �لعجز  خلف�ض  �إ�صافية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  عزمها 

�لناجت �ملحلي بحلول عام 2014 وحددت  �إجمايل  3% من 

يز�ل  ل  ولكن  فيها،  وفور�ت  حتقيق  ميكن  و��صعة  جمالت 

وو�صعها  �لأمر  هذ�  لتحقيق  �لالزمة  �لتد�بري  حتديد  عليها 

مو�صع �لتنفيذ. 
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الإطار األف-1 )تتمة(

قانون  تاأثري  �لعامة  �ملالية  توقعات  تت�صمن  �إيطاليا: 

للفرتة  �ملايل  �لت�صحيح  وتد�بري   2010 لعام  �ملو�زنة 

 2010 مايو  يف  �حلكومة  �عتمدتها  �لتي   2013-2010

�لفرتة  �لربملانية يف  �ملو�فقة  �أثناء فرتة �صدور  وتعديلها 

�إىل  �ل�صندوق  خرب�ء  توقعات  وت�صتند  يونيو-يوليو. 

تقدير�ت �ل�صلطات ل�صيناريو �ل�صيا�صات، مبا يف ذلك تد�بري 

�ملذكورة  �لأجل  متو�صطة  �لعامة  �ملالية  �أو�صاع  �صبط 

�أعاله، و�ملعدلة يف �لأ�صا�ض ح�صب �لفروق يف �لفرت��صات 

�لقت�صادية �لكلية وح�صب �لفرت��صات �لأقل تفاوؤل ب�صاأن 

�ل�رشيبي(.  �لتهرب  �لإير�د�ت )ملكافحة  �إد�رة  تاأثري تد�بري 

 2013 عام  بعد  �لهيكلي  �لأويل  �لر�صيد  ثبات  وُيفرت�ض 

)بعد ��صتبعاد �لبنود غري �ملتكررة(.  

خطط  تنفيذ   2010 عام  توقعات  تفرت�ض  �ليابان: 

�ملالية �لعامة وفقا ملا �أعلنته �حلكومة. وعادة ما تفرت�ض 

�حلكومة  م�رشوفات  تعديل  �ملتو�صط  �لأجل  يف  �لتوقعات 

مع  متا�صيا  �ملايل(  �لتن�صيط  عد�  )ما  و�إير�د�تها  �لعامة 

�لأ�صا�صية  و�لقت�صادية  �لدميغر�فية  �لعامة  �لجتاهات 

�جلارية. 

كوريا: تفرت�ض توقعات �ملالية �لعامة تنفيذ �ل�صيا�صات 

وتهدف  �حلكومة.  �أعلنته  وفقا ملا  عام 2010  �ملالية يف 

مو�زنة 2010 �إىل تخفي�ض تد�بري �لتن�صيط �ملايل تدريجيا 

باملقارنة مع 2009، مما ينطوي على دفعة مالية �صالبة 

�أرقام  وتت�صق  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل  من   %2 بنحو  تقدر 

يف  �ملعرو�صة  �لنفقات  �أرقام  مع   2010 لعام  �لنفقات 

�لإير�د�ت  توقعات  �حلكومة. ومتثل  �ملقرتحة من  �ملو�زنة 

�صندوق  خلرب�ء  �لكلية  �لقت�صادية  لالفرت��صات  �نعكا�صا 

�لنقد �لدويل، و�ملعدلة ح�صب �لتكاليف �لتقديرية لالإجر�ء�ت 

�لتن�صيطية  �لتد�بري  جمموعة  يف  �مُلدرجة  �ل�رشيبية 

و�لتد�بري  �ملا�صي  �لعام  يف  �مل�صتحدثة  �ل�صنو�ت  متعددة 

عام  مو�زنة  يف   �ملت�صمنة  �لإير�د�ت  لتعبئة  �ل�صتن�صابية 

ت�صتاأنف  �أن  �ملتو�صط  �لأجل  توقعات  وتفرت�ض   .2010

�أو�صاع  �صبط  ب�صاأن  خططها   2014 عام  يف  �حلكومة 

�ل�صمان  �صناديق  عد�  )ما  فيها  �لتو�زن  وحتقيق  �ملو�زنة 

�لجتماعي(.

�ملك�صيك: ت�صتند توقعات �ملالية �لعامة �إىل ما يلي: )1( 

�لتوقعات �لقت�صادية �لكلية خلرب�ء �ل�صندوق، و)2( قاعدة 

�ملالية،  �مل�صوؤولية  قانون  �ملعدلة مبوجب  �ملو�زنة  تو�زن 

توقعات  و)3(  �ل�صتثنائي  �لبند  ��صتخد�م  ذلك  يف  مبا 

�لتقاعدية  �ملعا�صات  فيه  مبا  �لإنفاق  ب�صاأن  �ل�صلطات 

لعام  وبالن�صبة  �لأجور.  كبح  وتوقعات  �ل�صحية،  و�لرعاية 

2010-2011، تر�عي �لتوقعات �خلروج من هدف حتقيق 

�لتو�زن يف �ملو�زنة يف ظل �لبند �ل�صتثنائي لإطار �ملالية 

�لرت�جع  يعك�ض  �صغري  لعجز  �ملجال  يف�صح  �لذي  �لعامة، 

�لدوري يف �لإير�د�ت. 

-2009 للفرتة  �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  هولند�: 

حتليل  »مكتب  و�صعها  �لتي  �ملو�زنة  توقعات  �إىل   2010

يف  �لفروق  ح�صب  �لتعديل  بعد  �لقت�صادية«  �ل�صيا�صات 

فرتة  لبقية  وبالن�صبة  �لكلية.  �لقت�صادية  �لفرت��صات 

�لتوقعات ُيفرت�ض عدم  تغري �ل�صيا�صات.

مو�زنة  �إىل   �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  نيوزيلند�: 

�ل�صندوق.  �ل�صلطات وتقدير�ت خرب�ء  �لتي و�صعتها   2010

وكانت ح�صابات �ملالية �لعامة يف نيوزيلند� قد حتولت �إىل 

تطبيق �ملبادئ �ملحا�صبية �ملتعارف عليها عموما �عتبار� 

بيانات  وجود  عدم  مع   2007/2006 �ملالية  �ل�صنة  من 

تاريخية قابلة للمقارنة. 

 2010 ل�صنة  �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  �لربتغال: 

�فرت��صات  بني  �لفروق  ح�صب  �ملعدلة   2010 مو�زنة  �إىل 

وبالن�صبة  �لكلي.  لالقت�صاد  �ل�صندوق  وخرب�ء  �حلكومة 

�إىل  �ل�صندوق  �لالحقة، يدرج خرب�ء  لعام 2011 و�ل�صنو�ت 

�لعامة  �ملالية  خطة  يف  �ملحددة  �ملالية  �لتد�بري  كبري  حد 

�ل�صندوق  خرب�ء  توقعات  ح�صب  و�ملعدلة  �لأجل،  متو�صطة 

لالقت�صاد �لكلي.   

رو�صيا: ت�صتند توقعات عام 2010 �إىل �لنفقات �ل�صمية 

ل�صهر  �لتكميلية  �ملو�زنة  �صاملة   ،2010 عام  مو�زنة  يف 

وت�صتند  �لإير�د�ت.  ب�صاأن  �ل�صندوق  خرب�ء  يونيووتوقعات 

كن�صبة  �لنفطي  غري  �لعجز  �إىل   2013-2011 توقعات 

م�رشوع  يف  و�ملت�صمن  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  مئوية 

�ل�صندوق  خرب�ء  توقعات  و�إىل  �لأجل  متو�صطة  �ملو�زنة 

ب�صاأن �لإير�د�ت. ويفرت�ض خرب�ء �ل�صندوق عدم حدوث تغري 

يف ر�صيد �حلكومة �لفيدر�لية غري �لنفطي كن�صبة مئوية من 

�إجمايل �لناجت �ملحلي خالل �لفرتة من 2015-2013. 

�لإير�د�ت  �ل�صلطات  تقدر  �ل�صعودية:  �لعربية  �ململكة 

منقو�صا  تقدير�  �ملو�زنة  يف  منتظمة  ب�صفة  و�لنفقات 

�لفعلية. وت�صتند توقعات خرب�ء �ل�صندوق  مقارنة بالنتائج 

�أ�صعار �لنفط يف �ل�صيناريو �لأ�صا�صي  لالإير�د�ت �لنفطية �إىل 

 %5 مبقد�ر  �ملخف�صة  �لعاملي«  �لقت�صاد  »�آفاق  لتقرير 

�نعكا�صا لرتفاع عن�رش �لكربيت يف �لنفط �خلام �ل�صعودي. 

وفيما يتعلق بالإير�د�ت غري �لنفطية، ُيفرت�ض منو �لإير�د�ت 
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دخل  و�رتفاع  �لو�رد�ت،  زيادة  مع  متا�صيا  �جلمركية 

�ل�صتثمار �ت�صاقا مع �صعر �لفائدة �ل�صائد بني بنوك لندن 

�لناجت  لإجمايل  كد�لة  و�لأتعاب  �لر�صوم  وكذلك  )ليبور(؛ 

�ملحلي غري �لنفطي. وعلى جانب �لإنفاق، ُيفرت�ض ت�صاعد 

للزياد�ت وهو  �لطبيعي  �لأجور على نحو يتجاوز �ملعدل 

على  موزعة   %15 بن�صبة  �لرو�تب  زيادة  �إىل  يرجع  ما 

�ل�صلع و�خلدمات  وُيتوقع منو  �لفرتة من 2010-2008، 

ويف  �ملتو�صط.  �لأجل  يف  �لت�صخم  معدلت  مع  �ت�صاقا 

عامي 2010 و2013 يتم منح رو�تب عن �صهر ثالث ع�رش 

مدفوعات  تر�جع  وُيتوقع  �لقمري.  �لتقومي  �أ�صا�ض  على 

�لدين  �صد�د  ب�صاأن  �حلكومة  �صيا�صة  مع  متا�صيا  �لفائدة 

عام 2010  �لر�أ�صمايل يف  �لإنفاق  وُيتوقع جتاوز  �لعام. 

نحو  تقريبا وعلى  �ملو�زنة مبقد�ر %32  عليه  ن�صت  عما 

يت�صق مع ما �أعلنته �حلكومة من نفقات قدرها 400 مليار 

�لإنفاق  وترية  تباطوؤ  وُيتوقع  �ملتو�صط.  �لأجل  يف  دولر 

يف �لأجل �ملتو�صط، مما يوؤدي �إىل ت�صديد �أو�صاع �ملالية 

�لعامة. 

�صنغافورة: ت�صتند توقعات �ل�صنة �ملالية 2011/2010 

�لتوقعات  فرتة  لبقية  وبالن�صبة  �ملو�زنة.   �أرقام  �إىل 

يفرت�ض خرب�ء �ل�صندوق عدم تغري �ل�صيا�صات

جنوب �إفريقيا: ت�صتند توقعات �ملالية �لعامة �إىلنو�يا 

�ل�صلطات �ملحددة يف مر�جعة �ملو�زنة �ملن�صورة بتاريخ 

�أثناء  �أُجريت  �لتي  �ملناق�صات  و�إىل   ،2010 فرب�ير   17

م�صاور�ت �ملادة �لر�بعة يف �صهر يونيو. 

�إ�صبانيا: تت�صمن توقعات �ملالية �لعامة لعام 2010 

»برنامج  و   ،2010 مو�زنة  يف  �ملحددة  �لتد�بري  تاأثري 

�ل�صتقر�ر« �لأخري، و�لتد�بري �ملالية �ملحددة يف �صهر مايو. 

وبالن�صبة لعام 2011 و�ل�صنو�ت �لالحقة، ت�صتند توقعات 

�ملالية �لعامة �إىل خطة �ل�صلطات متو�صطة �لأجل، و�ملعدلة 

ح�صب توقعات خرب�ء �ل�صندوق لالقت�صاد �لكلي.

�ل�صويد: تت�صق توقعات �ملالية �لعامة لعام 2010 مع 

�لدورية على  �لتطور�ت  تاأثري  �ل�صلطات. وُيح�صب  توقعات 

قيا�ض  معايري  �أحدث  با�صتخد�م  �لعامة  �ملالية  ح�صابات 

�لتعاون و�لتنمية يف  �لتي حددتها »منظمة  �صبه �ملرونة 

�مليد�ن �لقت�صادي.«

�صوي�رص�: ت�صتند توقعات �لفرتة من 2009-2015 �إىل 

تد�بري ل�صتعادة  تت�صمن  �لتي  �ل�صندوق  ح�صابات خرب�ء 

�ملالية  �ملو�رد  وتعزيز  �لفيدر�لية  �حل�صابات  تو�زن 

لل�صمان �لجتماعي. 

�ل�صلطات  �لتز�م  �لعامة  تركيا: تفرت�ض توقعات �ملالية 

بهدف �ملو�زنة �لذي حددته لعام 2010 وبنو�ياها �ملعروفة 

“�لربنامج  يف  �لو�رد  �لنحو  على  �ل�صيا�صات  �صعيد  على 

متو�صط �لأجل” �لذي ك�صفت عنه يف �صبتمرب 2009.  

�إىل  �لعامة  �ملالية  توقعات  ت�صتند  �ملتحدة:  �ململكة 

عنها  و�أعلنت  �ل�صلطات،  و�صعتها  �لتي  عام 2010  مو�زنة 

�ملعلنة  �خلطط  �لتوقعات  هذه  وتت�صمن   .2010 يونيو  يف 

ل�صبط �أو�صاع �ملالية �لعامة على �ملدى �ملتو�صط بدء� من 

2010 ف�صاعد�. وتعدل �لتوقعات ح�صب �لفروق يف تنبوؤ�ت 

�ملتغري�ت �لقت�صادية �لكلية و�ملالية.

�إىل  �لعامة  �ملالية  توقعات  �ملتحدة: ت�صتند  �لواليات 

منت�صف  يف  �ملو�زنة  »مر�جعة  يف  �ملو�صحة  �ل�صيا�صات 

�لدورة« �لتي جتريها �لإد�رة �لأمريكية لل�صنة �ملالية 2011. 

ويعدل خرب�ء �ل�صندوق �لتوقعات �لفيدر�لية لل�صلطات ح�صب 

�لكلية  �لقت�صادية  للمتغري�ت  �ملو�زنة  تنبوؤ�ت  يف  �لفروق 

ل �إىل �أ�صا�ض للحكومة �لعامة. وُتَعدَّل  و�ملالية �لرئي�صية وحُتوَّ

�ملتكررة  غري  �لبنود  ح�صب  �لعامة  �ملالية  عجز  تقدير�ت 

)تكلفة دعم �لقطاع �ملايل(.  

افرتا�سات ال�سيا�سة النقدية

�ل�صيا�صة  �إطار  �إىل  �لنقدية  �ل�صيا�صة  �فرت��صات  ت�صتند 

�لنقدية �ملعمول به يف كل بلد، مما يعني �صمنا يف معظم 

للتطور�ت على  �لنقدية غري م�صايرة  �ل�صيا�صة  �أن  �حلالت 

�لر�صمية  �لفائدة  �أ�صعار  �لقت�صادية، فرتتفع  �لدورة  مد�ر 

�لت�صخم  جتاوز  على  �قت�صادية  موؤ�رش�ت  وجود  عند 

للمعدل �أو �لنطاق �ملقبول، وتنخف�ض عند وجود موؤ�رش�ت 

�لنطاق،  �أو  �لت�صخم �ملتوقع هذ� �ملعدل  على عدم جتاوز 

وعلى �أن منو �لناجت �ملتوقع �أقل من �ملعدل �ملمكن، و�أن 

�لقت�صاد  يف  �مل�صتغلة  غري  �لإنتاجية  �لطاقة  هو�م�ض 

كبرية. وعلى هذ� �لأ�صا�ض، من �ملفرت�ض �أن يبلغ متو�صط 

�صعر �لفائدة �ل�صائد بني بنوك لندن على �لود�ئع بالدولر 

و%0.8   2010 عام  يف   %0.6 �أ�صهر  �صتة  ملدة  �لأمريكي 

يبلغ  �أن  ويفرت�ض  �جلدول 1-1(.  )ر�جع  يف عام 2011 

متو�صط �صعر �لفائدة على �لود�ئع باليورو ملدة ثالثة �أ�صهر 

متو�صط  �أما  عام 2011.  عام 2010 و1% يف  0.8% يف 

�أ�صهر  �صتة  �لياباين ملدة  بالني  �لود�ئع  على  �لفائدة  �صعر 

يبلغ 0،6% يف عام 2010  و0.4% يف  �أن  �ملتوقع  فمن 

عام 2011. 
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تقرير  من   1998 �أكتوبر  عدد  يف   4-5 �لإطار  ر�جع 

�آفاق �القت�صاد �لعاملي لالطالع على و�صف مف�صل لكيفية 

حتديد �أ�صعار �لتحويل.

ما اجلديد

•  �عتبار� من عدد �أكتوبر 2010 من تقرير �آفاق �القت�صاد 
�لعاملي، تغري ��صم �لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية يف 

�لالتينية  �أمريكا  لي�صبح  �لغربي  �لكرة  ن�صف  منطقة 

�إل  �ملجمعة  �لُقْطرية  �لأرقام  حُت�صب  ول  و�لكاريبي. 

�لبيانات �لرتجيحية،  �أكرث من  �أو  �إذ� كانت متثل %90 

�لقت�صاد�ت  جممالت  �صمن  كو�صوفو  بيانات  وُتدرج 

�ل�صاعدة و�لنامية.

�ملح�صوبة  �لُقْطرية  �لرتجيحية  �لأوز�ن  حتديث  مت   •
كاإجمايل �لناجت �ملحلي �ل�صمي �ملحددة قيمته باأ�صعار 

�ل�رشف �ملح�صوبة بتعادل �لقوى �ل�رش�ئية كن�صبة من 

لكي  وذلك  �لعاملي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  جمموع 

�لتاريخية  �لبيانات  على  �ملدخلة  �لتعديالت  تعك�ض 

وتوقعات �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �لبلد�ن �ملختلفة.

البيانات والأعراف املتبعة 

ت�صكل �لبيانات و�لتوقعات �ملتعلقة بعدد 183 �قت�صاد� 

�لقاعدة �لإح�صائية لتقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي )قاعدة 

هذه  حفظ  يف  وت�صرتك  �لعاملي(.  �لقت�صاد  �آفاق  بيانات 

يف  �جلغر�فية  �ملناطق  و�إد�ر�ت  �لبحوث  �إد�رة  �لبيانات 

�صندوق �لنقد �لدويل، حيث تقوم �إد�ر�ت �ملناطق �جلغر�فية 

بتحديث �لتوقعات �لُقطرية بانتظام على �أ�صا�ض �فرت��صات 

�صاملة مت�صقة.

�ملرجع  هي  �لوطنية  �لإح�صائية  �لهيئات  �أن  ورغم 

و�لتعاريف  �لتاريخية  �لبيانات  تقدمي  يف  �لنهائي 

يف  بدورها  ت�صارك  �لدولية  �ملنظمات  فاإن  �مل�صتخدمة، 

�لق�صايا �لإح�صائية بغية حتقيق �لتو�فق بني �ملنهجيات 

�ملختلفة لإعد�د �لإح�صاء�ت على �مل�صتوى �لوطني، مبا يف 

و�لت�صنيفات  و�لتعاريف  و�ملفاهيم  �لتحليلية  �لأطر  ذلك 

�لإح�صاء�ت  �إنتاج  يف  �مل�صتخدمة  �لتقدير  و�إجر�ء�ت 

�لقت�صاد  �آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة  ومتثل  �لقت�صادية. 

م�صادر  من  �ملاأخوذة  للمعلومات  �نعكا�صا  �لعاملي 

�لبيانات �لوطنية و�ملنظمات �لدولية.

�لتي  �لبلد�ن  ملعظم  �لكلية  �لقت�صادية  �لبيانات  وتت�صق 

نظام  مع  عموما  �لعاملي«  �لقت�صاد  »�آفاق  تقرير  يعر�صها 

جميع  مو�ءمة  متت  وقد   .1993 لعام  �لقومية  �حل�صابات 

�ملعايري �لإح�صائية �لقطاعية ل�صندوق �لنقد �لدويل— دليل 

�الإح�صاء�ت  ودليل  �خلام�صة،  �لطبعة  �ملدفوعات،  ميز�ن 

مالية  �إح�صاء�ت  ودليل   ،2000 لعام  و�ملالية  �لنقدية 

— مع نظام �حل�صابات �لقومية لعام  �حلكومة لعام 2001 

�لنقد  �هتمام �صندوق  �ملعايري عن مدى  وتعرب هذه   .1993

�لقطاع  و��صتقر�ر  �خلارجية  باملر�كز  خا�صة  ب�صفة  �لدويل 

�لبلد�ن.  خمتلف  يف  �لعام  للقطاع  �ملالية  و�لأو�صاع  �ملايل 

�لبيانات  مو�ءمة  عملية  جديا  بد�أت  �لأدلة  هذه  �صدور  ومع 

�لبيانات  تطابق  �أن  غري  �جلديدة.  �ملعايري  مع  �لقطرية 

معدي  قيام  على  �ملطاف  نهاية  يف  يعتمد  �لأدلة  مع  متاما 

�لإح�صاء�ت �لوطنية بتقدمي بيانات ُقطرية منقحة. وبالتايل 

�آفاق �لقت�صاد �لعاملي ل تز�ل متو�ئمة  فاإن تقدير�ت تقرير 

جزئيا فقط مع هذه �لأدلة. ومع هذ�، فالتاأثري �لذي �صيقع على 

�ملعايري  �إىل  للتحول  نتيجة  �لأ�صا�صية  و�ملجمالت  �لأر�صدة 

وقد  �لبلد�ن.  من  كثري  يف  طفيفا  �صيكون  حتديثها  مت  �لتي 

�لبلد�ن �لأخرى �ملعايري �لأخرية جزئيا  �عتمد عدد كبري من 

و�صيو��صل تطبيقها على مد�ر فرتة متتد ل�صنو�ت. 

�حل�صابات  نظام  يف  �لو�ردة  �لتو�صيات  مع  و�ت�صاقا   

�لقومية لعام 1993، �ألغت عدة بلد�ن تدريجيا �لعمل بالطريقة 

ح�صاب  يف  �لثابتة  �لأ�صا�ض  �صنة  على  �لقائمة  �لتقليدية 

م�صتويات متغري�ت �لقت�صاد �لكلي �حلقيقية ومعدلت منوها 

وحتولت �إىل �حت�صاب �لنمو �لإجمايل بطريقة �لرتجيح بنظام 

�لرتجيحية  �لأوز�ن  بتحديث  �لطريقة  هذه  وتقوم  �ل�صل�صلة. 

ملوؤ�رش�ت �لأ�صعار و�لأحجام على نحو متكرر، وتفتح �ملجال 

من  مبزيد  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  لقيا�ض  �لبلد�ن  �أمام 

�صال�صل  �ل�صالب يف  �لتحيز  �إلغاء  �أو  تقلي�ض  �لدقة عن طريق 

حت�صب  �لتي  �لقيا�صية  �لأرقام  على  �ملبنية  �حلجم  بيانات 

�لأوز�ن  �لغر�ض  لهذ�  م�صتخدمة  �حلجم  مكونات  متو�صط 

�لرتجيحية من عام �صابق لي�ض بعيد كثري�.  وُتتبع يف �لوقت 

�لبيانات  �إعد�د  يف  �ل�صل�صلة  بنظام  �لرتجيح  منهجية  �حلايل 

�لقت�صادية �لكلية لل�صعر و�حلجم يف كل من �ألبانيا و�جلز�ئر 

و�أ�صرت�ليا و�لنم�صا و�أذربيجان وبيالرو�ض وبلجيكا وبلغاريا 

و�لد�منرك  �لت�صيكية  و�جلمهورية  وقرب�ض  وكولومبيا  وكند� 

و�إ�صتونيا ومنطقة �ليورو وفنلند� وفرن�صا وجورجيا و�أملانيا 

�لإد�رية  �ل�صينية  كونغ  هونغ  ومنطقة  وغو�تيمال  و�ليونان 

و�إيطاليا  و�إ�رش�ئيل  و�آيرلند�  و�آي�صلند�  وهنغاريا  �خلا�صة 

و�ليابان وكاز�خ�صتان وكوريا وليتو�نيا ولك�صمربغ ومالطة 

وموريتانيا وهولند� ونيوزيلند� و�لرنويج وبولند� و�لربتغال 

و�ل�صويد  و�إ�صبانيا  و�صلوفينيا  ورومانيا ورو�صيا و�صنغافورة 

و�صوي�رش� و�أوكر�نيا و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة. 

�لقطرية  للمجموعات  �ملجمعة  �لبيانات  وتت�صمن 

�لو�ردة يف تقرير �آفاق �لقت�صاد �لعاملي �إما جماميع كلية 

�أو متو�صطات مرجحة لبيانات �لبلد�ن �ملنفردة. وُيَعربَّ عن 

متو�صطات معدلت �لنمو �لتي تغطي عدة �صنو�ت مبعدلت 

وُت�صتخدم  ذلك.  خالف  ُيذكر  مل  ما   
1
مركبة �صنوية  تغري 

 حُت�صب متو�صطات �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي ومكوناته، وتوظيف 
1

و�إنتاجية  و�لت�صخم،  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  من  �لفرد  وح�صة  �لعمالة، 

عو�مل �لإنتاج، و�لتبادل �لتجاري، و�أ�صعار �ل�صلع �لأولية بناء على معدلت 
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متو�صطات مرجحة ح�صابيا جلميع �لبيانات ما عد� �لت�صخم 

و�لنامية  �ل�صاعدة  �لقت�صاد�ت  جمموعة  يف  �لنقود  ومنو 

�لتي ت�صتخدم لها متو�صطات هند�صية. وفيما يلي �لأعر�ف 

�ملتبعة يف هذ� �خل�صو�ض: 

�لفائدة  و�أ�صعار  �ل�رشف  لأ�صعار  �ملجمعة  �لأرقام   •
ومعدلت منو �ملجمالت �لنقدية يف �ملجموعات �لُقْطرية 

�ملختلفة تكون مرجحة باإجمايل �لناجت �ملحلي �ملحول 

يف  �ل�صائدة  �ل�رشف  باأ�صعار  �أمريكية  دولر�ت  �إىل 

من  كح�صة  �ل�صابقة(  �لثالثة  �ل�صنو�ت  )متو�صط  �ل�صوق 

�إجمايل �لناجت �ملحلي للمجموعة. 

�لأرقام �ملجمعة للبيانات �لأخرى �ملتعلقة بالقت�صاد   •
مرجحة  �لنمو،  ن�صب  �أو  معدلت  كانت  �صو�ء  �ملحلي، 

باإجمايل �لناجت �ملحلي �ملقوم بتعادل �لقوى �ل�رش�ئية 

�أو  �لكلي  �لعاملي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  كح�صة 

2
�إجمايل �لناجت �ملحلي �لكلي للمجموعة.

�لأرقام �ملجمعة للبيانات �ملتعلقة بالقت�صاد �ملحلي   •
ملنطقة �ليورو )16 بلد� ع�صو� خالل �لفرتة باأكملها، ما 

مل ُيذكر خالف ذلك( هي جممالت �لبيانات �لو�ردة من 

�أوز�ن ترجيحية لإجمايل  �مل�صادر �لوطنية با�صتخد�م 

�لناجت �ملحلي. ول ُتعّدل �لبيانات �ل�صنوية لتعك�ض �آثار 

فاإن   ،1999 قبل  للبيانات  وبالن�صبة  �لتقوميي.  �ليوم 

هي   1995 لعام  �لأوروبية  �لنقد  وحدة  �رشف  �أ�صعار 

�مل�صتخدمة يف �إعد�د �لبيانات �ملجمعة. 

مرجحة  �لعمالة  ومنو  �لبطالة  ملعدلت  �ملجمعة  �لأرقام   •
بحجم �لقوى �لعاملة كح�صة من �لقوى �لعاملة للمجموعة. 

هي  �خلارجي  بالقت�صاد  �ملتعلقة  �ملجمعة  �لأرقام   •
حا�صل بيانات �لبلد�ن �ملنفردة بعد حتويلها �إىل دولر�ت 

�ل�صوق يف  �ل�صائدة يف  �أ�صعار �ل�رشف  �أمريكية مبتو�صط 

�ل�صنو�ت �مل�صار �إليها بالن�صبة لبيانات ميز�ن �ملدفوعات 

�ل�صنة  نهاية  يف  �ل�صوق  يف  �ل�صائدة  �ل�رشف  وباأ�صعار 

�لدولر  بخالف  �أخرى  بعمالت  �ملقوم  للدين  بالن�صبة 

�لأمريكي. غري �أن �لأرقام �ملجمعة للتغري�ت يف �أحجام 

ح�صابية  متو�صطات  هي  و�أ�صعارها  �خلارجية  �لتجارة 

للتغري�ت كن�صب مئوية يف �لبلد�ن �ملنفردة مرجحة بقيم 

من  كح�صة  �لأمريكي  بالدولر  �لو�رد�ت  �أو  �ل�صادر�ت 

�أو  �أو �صادر�ت  �لعاملية  �لو�رد�ت  �أو  �ل�صادر�ت  جمموع 

و�رد�ت �ملجموعة )يف �ل�صنة �ل�صابقة(.

�أ�صا�ض  على  ح�صابه  فيتم  �لبطالة  معدل  عد�  ما  �ملركبة  �ل�صنوية  �لتغري 

�ملتو�صط �حل�صابي �لب�صيط. 

 ر�جع �لإطار �ألف-2 يف عدد �إبريل 2004 من تقرير »�آفاق �لقت�صاد 
2

�إىل  �مل�صتندة  �ملنقحة  �لرتجيحية  لالأوز�ن  موجز  على  لالطالع  �لعاملي« 

تقرير  من   1993 مايو  عدد  يف  �لر�بع  و�مللحق  �ل�رش�ئية،  �لقوى  تعادل 

 Anne-Marie Gulde در��صة   �أي�صا  ور�جع  �لعاملي«.  �لقت�صاد  »�آفاق 

 and Marianne Schulze-Ghattas, «Purchasing Power Parity
Based Weights for the World Economic Outlook”, in Staff Stud-
 ies for the World Economic Outlook (International Monetary

 Fund, December 1993), pp.106-23.

وحُتت�صب �لأرقام �ملجمعة �إذ� كانت متثل 90% �أو �أكرث   •
ُيذكر  مل  ما  للمجموعة،  �لرتجيحية  �لأوز�ن  ح�صة  من 

خالف ذلك.

ت�صنيف البلدان 

موجز الت�صنيف الُقْطري

�لعاملي  �القت�صاد  �آفاق  تقرير  يف  �لعامل  بلد�ن  ُت�صنف 

�ملتقدمة  �لقت�صاد�ت  رئي�صيتني:  جمموعتني  �إىل  بتق�صيمها 

�لت�صنيف  هذ�  يعتمد  ول   
3
و�لنامية. �ل�صاعدة  و�لقت�صاد�ت 

على معايري �صارمة، �صو�ء �قت�صادية �أو غري �قت�صادية، كما 

تي�صري  يف  ذلك  من  �لهدف  ويتمثل  �لوقت.  مبرور  تطور  �أنه 

ب�صكل  �لبيانات  �لقت�صادي من خالل تنظيم  �لتحليل  عملية 

منطقي معقول. ويقدم �جلدول »�ألف« فكرة عامة عن �لت�صنيف 

�لُقطري، ويو�صح عدد �لبلد�ن يف كل جمموعة ح�صب �ملنطقة 

مع �لإ�صارة باإيجاز �إىل بع�ض �ملوؤ�رش�ت �لرئي�صية لأحجامها 

�لقوى  بتعادل  �ملقوم  �لكلي  �لناجت �ملحلي  )�إجمايل  �لن�صبية 

�ل�رش�ئية، وجمموع �صادر�ت �ل�صلع و�خلدمات، و�ل�صكان(. 

�لُقْطري،  �لت�صنيف  هذ�  خارج  �لبلد�ن  بع�ض  وهناك 

ومن ثم ل تدخل يف �لتحليل. ونظر� لأن كوبا وجمهورية 

كوريا �لدميقر�طية �ل�صعبية لي�صا ع�صوين بال�صندوق، فاإن 

�قت�صاديهما ل يخ�صعان ملتابعة �ل�صندوق. وقد ��صتبعدت 

�إح�صاء�ت �صان مارينو من جمموعة �لقت�صاد�ت �ملتقدمة 

وباملثل،  لديها.  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود  لعدم 

ووليات  مار�صال  جزر  من  كل  �إح�صاء�ت  ��صتبعاد  مت 

من  وتوفالو  و�ل�صومال  وبالو  �ملوحدة  ميكرونيزيا 

�ل�صاعدة  �لقت�صاد�ت  جمموعة  يف  �ملجمعة  �لبيانات 

و�لنامية ب�صبب ق�صور �لبيانات. 

اخل�صائ�ض العامة للمجموعات وتكوينها 

وفقا لت�صنيف تقرير اآفاق القت�صاد العاملي

القت�صادات املتقدمة

يورد �جلدول “باء” �لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لبالغ عددها 

لالقت�صاد�ت  �لفرعية  �ملجموعة  وتتاألف  �قت�صاد�.   33

�ملتقدمة �لرئي�صية، و�لتي ُي�صار �إليها عادة مبجموعة �ل�صبعة، 

من �أكرب �صبعة �قت�صاد�ت يف هذه �ملجموعة من حيث �إجمايل 

و�أملانيا  و�ليابان  �ملتحدة  �لوليات  وهي  �ملحلي،  �لناجت 

نَّف يف  وفرن�صا و�إيطاليا و�ململكة �ملتحدة وكند�. كذلك ُت�صَ

�ليورو،  منطقة  يف  �لأع�صاء  �لبلد�ن  فرعيتني  جمموعتني 

  ل ي�صري م�صطلحا »بلد« و »�قت�صاد« �مل�صتخدمان يف هذ� �لتقرير يف 
3

جميع �حلالت �إىل كيان �إقليمي ي�صكل دولة وفقا للقانون و�لعرف �لدوليني. 

ت�صكل  ل  �لتي  �لإقليمية  �لكيانات  بع�ض  �أي�صا  �مل�صطلحان  هذ�ن  وي�صمل 

منف�صل  �أ�صا�ض  على  عنها  �إح�صائية  ببيانات  �لحتفاظ  يتم  ولكن  دول 

وم�صتقل. 
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اجلدول األف – الت�صنيف ح�صب املجموعات امل�صتخدمة يف تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي وح�ص�صها يف 
1
اإجمايل الناجت املحلي املجمع، و�صادرات ال�صلع واخلدمات، وعدد ال�صكان يف عام 2009 

)% من جمموع �ملجموعة �أو �لعامل(

عدد �ل�صكان�صادر�ت �ل�صلع و�خلدمات�إجمايل �لناجت �ملحلي

عدد 

�لقت�صاد�ت

�لقت�صاد�ت

�لعامل�ملتقدمة

�لقت�صاد�ت

�لعامل�ملتقدمة

�لقت�صاد�ت

�لعامل�ملتقدمة

33100.053.8100.065.5100.015.1القت�صادات املتقدمة

38.020.415.210.030.44.6�لوليات �ملتحدة

1628.115.143.228.332.24.9منطقة �ليورو

7.54.013.18.68.11.2�أملانيا

5.63.06.03.96.20.9فرن�صا

4.62.54.93.25.90.9�إيطاليا

3.61.93.42.24.50.7�إ�صبانيا

11.16.06.54.312.61.9�ليابان

5.73.15.93.86.10.9�ململكة �ملتحدة

3.41.83.72.43.30.5كند�

1313.87.425.516.715.42.3�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

775.940.855.336.272.610.9�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

47.03.813.99.18.31.2�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة 

�لعاملو�لنامية

�لقت�صاد�ت 

�لعامل�ل�صاعدة و�لنامية

�لقت�صاد�ت 

�لعامل�ل�صاعدة و�لنامية

150100.046.2100.034.5100.084.9القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

157.63.510.73.73.12.6�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية

2
139.24.39.73.44.94.2كومنولث �لدول �مل�صتقلة 

6.53.06.42.22.52.1رو�صيا

2648.922.642.214.561.952.6�آ�صيا �لنامية

27.212.624.58.523.419.9�ل�صني	

10.95.14.81.721.017.8�لهند	

2410.75.012.84.417.514.9ما عد� �ل�صني و�لهند

3218.58.514.75.19.68.2�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

6.22.93.31.13.42.8�لرب�زيل

4.52.14.51.61.91.6�ملك�صيك

2010.64.917.36.07.06.0�ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا

445.22.45.41.913.411.4�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

422.61.22.81.09.98.4ما عد� نيجرييا وجنوب �إفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

2718.58.626.59.111.49.7�لوقود

12381.537.673.525.488.675.3غري �لوقود

202.31.12.50.94.63.9منها: منتجات �أولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

12151.323.744.315.361.752.4�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف	

353.11.42.00.711.29.5منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف ح�صب 

جتربة خدمة الدين

بلد�ن عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت جدولة 

435.02.34.41.59.37.9ديونها خالل 2008-2004

7846.221.439.913.852.444.5�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف �لأخرى

جمموعات اأخرى

392.11.01.90.710.38.8�لبلد�ن �لفقرية �ملثقلة بالديون

 ت�صتند ح�ص�ض �إجمايل �لناجت �ملحلي �إىل تقييم �إجمايل �لناجت �ملحلي للبلد�ن �ملعنية ح�صب تعادل �لقوى �ل�رش�ئية. وُيعربرِّ عدد �لبلد�ن �لذي تتاألف منه كل جمموعة عن �لبلد�ن 
1

�لتي �أدرجت بياناتها يف جممالت �ملجموعة.

�لهيكل  يف  �لت�صابه  و�أوجه  �جلغر�فية  بالعو�مل  تتعلق  لأ�صباب  �ملجموعة  هذه  �صمن  �مل�صتقلة،  �لدول  كومنولث  يف  ع�صوتني  لي�صتا  وهما  ومنغوليا،  جورجيا  تدخل   
2

�لقت�صادي.
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وعددها 16 بلد�، و�القت�صاد�ت �الآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة 

�خلا�صة  �جلد�ول  يف  �ملجمعة  �لبيانات  وت�صتمل  �لأربعة. 

مبنطقة �ليورو على بيانات �لبلد�ن �لأع�صاء �حلاليني جلميع 

�ل�صنو�ت رغم تو�صع �لع�صوية مبرور �لوقت.

يف  �لأع�صاء  �لبلد�ن  �أ�صماء  »جيم«  �جلدول  ويورد 

كاقت�صاد�ت  م�صنفة  جميعها  ولي�صت  �لأوروبي،  �لحتاد 

متقدمة يف تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي.

القت�صادات ال�صاعدة والنامية

 150( و�لنامية  �ل�صاعدة  �لقت�صاد�ت  جمموعة  ت�صم 

بلد�( جميع �لبلد�ن غري �مل�صنفة كاقت�صاد�ت متقدمة. 

�ل�صاعدة  لالقت�صاد�ت  �الإقليمية  �لتق�صيمات  وتت�صمن 

و�لنامية �أوروبا �لو�صطى و�ل�رصقية، وكومنولث �لدول �مل�صتقلة، 

�ل�رصق  �لالتينية و�لكاريبي، ومنطقة  �لنامية، و�أمريكا  و�آ�صيا 

�الأو�صط و�صمال �إفريقيا، و�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء.

ح�صب  �أي�صا  و�لنامية  �ل�صاعدة  �لقت�صاد�ت  نَّف  وُت�صَ

عن�رش  �لتحليلية  �ملعايري  وتعك�ض  �لتحليلية.  �ملعايري 

�إير�د�ت �ل�صادر�ت و�أي دخل �آخر من �خلارج يف �لبلد�ن؛ 

�ملركز  وبلد�ن  �ل�صايف  �لد�ئن  �ملركز  بلد�ن  بني  و�لتمييز 

�ملدين  �ملركز  لبلد�ن  بالن�صبة  وتعك�ض  �ل�صايف؛  �ملدين 

�لتمويل  م�صادر  �إىل  �مل�صتندة  �ملالية  �ملعايري  �ل�صايف، 

�خلارجي.  �لدين  خدمة  يف  �ل�صابقة  و�لتجارب  �خلارجي 

�لتف�صيلية  �لعنا�رش  و«هاء«  »د�ل«  �جلدولن  ويو�صح 

لالقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية يف �ملجموعات �لإقليمية 

و�ملجموعات �لتحليلية.

�ل�صادر�ت«  �إير�د�ت  »ح�صب م�صدر  �لتحليلي  و�ملعيار 

مييز بني فئتي �لوقود )�لت�صنيف �ملوحد للتجارة �لدولية 

(SITC 3)( وغري �لوقود، ثم يركز على �ملنتجات �الأولية 
 )SITCs 0, غري �لوقود )�لت�صنيف �ملوحد للتجارة �لدولية

نَّف �لبلد�ن �صمن جمموعة من  (and 68 ,4 ,2 ,1). وُت�صَ
هذه �ملجموعات �إذ� جتاوز �مل�صدر �لرئي�صي لإير�د�تها من 

يف  �ملتو�صط  يف  �صادر�تها  جمموع  من   %50 �ل�صادر�ت 

�لفرتة بني عام 2004 وعام 2008. 

�لد�ئن  �ملركز  بلد�ن  على  �ملالية  �ملعايري  وتركز 

�لفقرية  �ل�صايف، و�لبلد�ن  �ل�صايف، وبلد�ن �ملركز �ملدين 

نَّف حتت فئة بلد�ن  �ملثقلة بالديون )بلد�ن »هيبيك«(. وُت�صَ

�ملركز �ملدين �ل�صايف �لبلد�ن �لتي تكون �أر�صدة ح�صاباتها 

�جلارية �لرت�كمية �صالبة يف �لفرتة من عام 1972 )�أو �أي 

ويتم   .2008 عام  حتى  �لبيانات(  لتو�فر  �صابق  تاريخ 

اجلدول باء - القت�صادات املتقدمة ح�صب املجموعات الفرعية

مناطق �لعمالت 

�لرئي�صية

جمموعات فرعية �أخرى

منطقة �ليورو

�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية 

�ل�صناعية �جلديدة

�لقت�صاد�ت 

�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة�ملتقدمة �لرئي�صية

منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �إيطاليا�لنم�صا�لوليات �ملتحدة

1
�لإد�رية �خلا�صة

نيوزيلند��أ�صرت�لياكند�

�لرنويج�جلمهورية �لت�صيكيةفرن�صاكوريالك�صمربغبلجيكامنطقة �ليورو

�صنغافورة�لد�منرك�أملانيا�صنغافورةمالطةقرب�ض�ليابان

منطقة هونغ كونغ �إيطاليامقاطعة تايو�ن �ل�صينيةهولند�فنلند�

1
�ل�صينية �لإد�رية �خلا�صة

�ل�صويد

�صوي�رش��آي�صلند��ليابان�لربتغالفرن�صا

مقاطعة تايو�ن �ل�صينية�إ�رش�ئيل�ململكة �ملتحدة�جلمهورية �ل�صلوفاكية�أملانيا

كوريا�لوليات �ملتحدة�صلوفينيا�ليونان

�إ�صبانيا�آيرلند�

 �أعيدت هونغ كونغ �إىل جمهورية �ل�صني �ل�صعبية يف �لأول من يوليو 1997 و�أ�صبحت منطقة �إد�رية خا�صة تابعة لل�صني.
 1

اجلدول جيم - الحتاد الأوروبي

رومانيالتفيافنلند��لنم�صا

�جلمهورية �ل�صلوفاكيةليتو�نيافرن�صابلجيكا

�صلوفينيالك�صمربغ�أملانيابلغاريا

�إ�صبانيامالطة�ليونانقرب�ض

�ل�صويدهولند�هنغاريا�جلمهورية �لت�صيكية

�ململكة �ملتحدةبولند��آيرلند��لد�منرك

�لربتغال�إيطاليا�إ�صتونيا
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�أ�صا�ض  على  �ل�صايف  �ملدين  �ملركز  بلد�ن  بني  �لتمييز 

�لر�صمي  �مل�صدر  ح�صب  هما:  �إ�صافيني  ماليني  معيارين 

وُتدرج   
4
�لدين. خدمة  جتربة  وح�صب  �خلارجي  للتمويل 

�لبلد�ن حتت فئة �مل�صدر �لر�صمي للتمويل �خلارجي �إذ� قام 

د�ئنون ر�صميون بتمويل 65% �أو �أكرث من جمموع ديونها 

يف �ملتو�صط يف �لفرتة بني عام 2004 وعام 2008. 

بالديون من  �ملثقلة  �لفقرية  �لبلد�ن  وتتاألف جمموعة 

�لدويل  و�لبنك  �لدويل  �لنقد  �صندوق  يرى  �لتي  �لبلد�ن 

�ملدفوعات  بلد� ملتاأخر�ت  تعر�ض 43  �لفرتة 2004–2008    خالل 
4 

�مل�رشفية  �أو  �لر�صمية  ديونه  جدولة  لإعادة  �تفاقات  �أبرم  �أو  �خلارجية 

�لتجارية. وُي�صار �إىل جمموعة �لبلد�ن هذه باعتبارها بلد�ن عليها متاأخر�ت 

و/�أو �أعيدت جدولة ديونها خالل 2008-2004.

بالديون  �ملتعلقة  مبادرتهما  يف  للم�صاركة  موؤهلة   �أنها 

بالديون  �ملثقلة  �لفقرية  �لبلد�ن  مبادرة  با�صم  و�ملعروفة 

�لديون  �أعباء  تخفيف  �إىل  تهدف  و�لتي  )»هيبيك«(، 

من  لال�صتفادة  �ملوؤهلة  �لبلد�ن  جميع  عن  �خلارجية 

�ملبادرة بحيث ت�صل ديونها �إىل م�صتوى »ميكن �ل�صتمر�ر 

وقد   
5
معقولة. وجيزة  زمنية  فرتة  خالل  حتمله«  يف 

�أعباء  تخفيف  من  بالفعل  �لبلد�ن  هذه  من  كثري  ��صتفاد 

�لديون وخرج من مرحلة �لأهلية لال�صتفادة من �ملبادرة.  

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. در��صة     ر�جع   
5 

Rizavi, and Sukwinder Singh, Debt Relief  for Low-Income Coun-
 tries: The Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series, No. 51
    (Washington: International Monetary Fund, November 1999).

اجلدول دال – القت�صادات ال�صاعدة والنامية ح�صب املنطقة وامل�صدر الرئي�صي لإيرادات الت�صدير

منتجات �أولية غري �لوقود�لوقود

منغوليا�أذربيجانكومنولث الدول امل�صتقلة

�أوزبك�صتانكاز�خ�صتان

رو�صيا

تركمان�صتان

بابو� غينيا �جلديدةبروين د�ر �ل�صالماآ�صيا النامية

جزر �صليمانتيمور-لي�صتي

�صيلي�إكو�دوراأمريكا الالتينية والكاريبي

غياناترينيد�د وتوباغو

بريوفنزويال

�صورينام

موريتانيا�جلز�ئرمنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

�لبحرين

جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية

�لعر�ق

�لكويت

ليبيا

ُعمان

قطر

�ململكة �لعربية �ل�صعودية

�ل�صود�ن

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�جلمهورية �ليمنية

بوركينا فا�صو�أنغولاإفريقيا جنوب ال�صحراء

بورونديت�صاد

جمهورية �لكونغو �لدميقر�طيةجمهورية �لكونغو

غينياغينيا �ل�صتو�ئية

غينيا-بي�صاوغابون

مالوينيجرييا

مايل

موز�مبيق

�صري�ليون

ز�مبيا

زمبابوي

ملحوظة: تدخل منغوليا، وهي لي�صت بلد� ع�صو� يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
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�صايف �ملركز �خلارجي

�لبلد�ن �لفقرية 

2
�ملثقلة بالديون

بلد�ن �ملركز 

�لد�ئن �ل�صايف

بلد�ن �ملركز 

1
�ملدين �ل�صايف

اأوروبا الو�صطى 

   وال�رشقية

*�ألبانيا
*�لبو�صنة و�لهر�صك

*بلغاريا
*كرو�تيا
*�إ�صتونيا
*هنغاريا
كو�صوفو

*لتفيا
*ليتو�نيا

جمهورية مقدونيا 

*    �ليوغو�صالفية �ل�صابقة
*�جلبل �لأ�صود

*بولند�
*رومانيا
*�رشبيا

*تركيا

كومنولث الدول 

3
   امل�صتقلة

*�أرمينيا
*�أذربيجان
*بيالرو�ض
*جورجيا

*كاز�خ�صتان
*•جمهورية قريغيز�صتان

*مولدوفا
•منغوليا

*رو�صيا
*طاجيك�صتان
*تركمان�صتان

*�أوكر�نيا
*�أوزبك�صتان

اآ�صيا النامية

••جمهورية �أفغان�صتان �لإ�صالمية
•بنغالدي�ض

•بوتان
*بروين د�ر �ل�صالم

*كمبوديا
*�ل�صني
*فيجي
*�لهند

�صايف �ملركز �خلارجي

�لبلد�ن �لفقرية 

2
�ملثقلة بالديون

بلد�ن �ملركز 

�لد�ئن �ل�صايف

بلد�ن �ملركز 

1
�ملدين �ل�صايف

*�إندوني�صيا
*كرييباتي

جمهورية لو �لدميقر�طية

*    �ل�صعبية
*ماليزيا
*ملديف

*ميامنار
•نيبال

*باك�صتان
*بابو� غينيا �جلديدة

*�لفلبني
•�صامو�

•جزر �صليمان
•�رشي لنكا

*تايلند
*تيمور-لي�صتي

•تونغا
*فانو�تو

*فييت نام

اأمريكا الالتينية 

   والكاريبي

*�أنتيغو� وباربود�
*�لأرجنتني

*جزر �لبهاما
*بربادو�ض

*بليز
•*بوليفيا

*�لرب�زيل
*�صيلي

*كولومبيا
*كو�صتاريكا

*دومينيكا
*�جلمهورية �لدومينيكية

*�إكو�دور
*�ل�صلفادور

*غريناد�
*غو�تيمال

••غيانا
••هايتي

•*هندور��ض
•جامايكا
*�ملك�صيك

اجلدول هاء – القت�صادات ال�صاعدة والنامية ح�صب املنطقة، و�صايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقرية 

املثقلة بالديون
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�صايف �ملركز �خلارجي

�لبلد�ن �لفقرية 

2
�ملثقلة بالديون

بلد�ن �ملركز 

�لد�ئن �ل�صايف

بلد�ن �ملركز 

1
�ملدين �ل�صايف

•*نيكار�غو�
*بنما

*بار�غو�ي
*بريو

*�صانت كيت�ض ونيف�ض
*�صانت لو�صيا

�صانت فن�صنت 

•    وجزر غرينادين
•�صورينام

*ترينيد�د وتوباغو
*�أوروغو�ي

*فنزويال
منطقة ال�رشق الأو�صط 

   و�صمال اإفريقيا

*�جلز�ئر
*�لبحرين
*جيبوتي

*م�رش
*جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية

*�لعر�ق
*�لأردن
*�لكويت

*لبنان
*ليبيا

•*موريتانيا
*�ملغرب

*ُعمان
*قطر

*�ململكة �لعربية �ل�صعودية
**�ل�صود�ن

•�جلمهورية �لعربية �ل�صورية
*تون�ض

*�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
*�جلمهورية �ليمنية

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

*�أنغول
**بنن

*بوت�صو�نا
*•بوركينا فا�صو

*•بوروندي

�صايف �ملركز �خلارجي

�لبلد�ن �لفقرية 

2
�ملثقلة بالديون

بلد�ن �ملركز 

�لد�ئن �ل�صايف

بلد�ن �ملركز 

1
�ملدين �ل�صايف

**�لكامريون
*�لر�أ�ض �لأخ�رش

*•جمهورية �إفريقيا �لو�صطى
**ت�صاد

•جزر �لقمر
جمهورية �لكونغو 

*•    �لدميقر�طية
*•جمهورية �لكونغو

**كوت ديفو�ر
*غينيا �ل�صتو�ئية

•�إريرتيا
*•�إثيوبيا
*غابون
*•غامبيا

*•غانا
**غينيا

**غينيا-بي�صاو
•كينيا

*لي�صوتو
**ليربيا

**مدغ�صقر
*•مالوي

*•مايل
*موري�صيو�ض

*•موز�مبيق
*ناميبيا
**�لنيجر

*نيجرييا
*•رو�ند�

**�صان تومي وبرين�صيبي
**�ل�صنغال
*�صي�صيل

*•�صري�ليون
*جنوب �إفريقيا

*�صو�زيلند
*•تنز�نيا

*•توغو
**�أوغند�
**ز�مبيا

•زمبابوي

اجلدول هاء )تتمة(

 ي�صري وجود �لنقطة )•( بدل من عالمة �لنجمة )*( �إىل �أن م�صدر �لتمويل �خلارجي �لرئي�صي لبلد �ملركز �ملدين �ل�صايف هو متويل ر�صمي.
1

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل 
2

�لقت�صادي.
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 1
اجلدول األف- 1 موجز الناجت العاملي

)�لتغري �ل�صنوي %(

توقعاتمتو�صـــط

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

4.84.24.6–3.22.93.64.94.65.25.32.80.6العامل

2.72.22.4–2.81.71.93.22.73.02.70.23.2القت�صادات املتقدمة

2.62.32.6–3.51.82.53.63.12.71.90.02.6�لوليات �ملتحدة

1.71.51.7–2.10.90.82.21.73.02.90.54.1منطقة �ليورو

2.81.51.7–5.2–0.90.31.42.71.92.02.41.2�ليابان

2
4.23.13.2–3.73.32.64.03.53.94.01.02.3�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

3.84.86.27.57.38.28.76.02.57.16.46.7القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

3.73.14.1–2.84.44.87.35.96.55.53.03.6�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية

3
4.34.64.3–5.27.78.16.78.89.05.36.5–3.1كومنولث �لدول �مل�صتقلة

7.36.98.28.69.510.411.47.76.99.48.48.5�آ�صيا �لنامية

5.74.03.9–3.00.52.16.04.75.65.74.31.7�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

3.43.86.95.85.35.86.05.02.04.15.14.9منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا

2.87.45.07.26.36.47.05.52.65.05.55.4�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

للتذكرة

1.71.72.2–2.31.41.62.72.23.53.20.84.1�لحتاد �لأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

3.94.74.3–0.34.87.07.96.77.47.65.11.9�لوقود

4.84.86.17.57.48.49.06.23.57.86.87.1غري �لوقود

3.73.84.35.66.26.16.66.71.56.66.15.6منها: منتجات �أولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

3.33.24.66.65.96.76.74.60.66.45.25.6�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف

3.54.04.16.06.36.46.35.75.35.56.46.5منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين 

�قت�صاد�ت عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت 

6.47.98.07.87.86.22.15.74.74.4–2.90.6   جدولة ديونها خالل 2008-2004

للتذكرة

معدل النمو الو�صيط

2.02.22.6–3.21.92.03.93.23.63.70.92.8�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

3.73.94.85.55.45.86.25.11.74.04.54.6�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

ح�صة الفرد من الناجت

2.11.51.8–3.8–2.11.11.32.51.92.32.00.5�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

2.43.65.06.36.17.17.64.91.46.15.45.7�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

معدل النمو العاملي على اأ�صا�ض اأ�صعار 

3.73.33.7–2.92.02.74.03.54.03.91.62.0   ال�رشف ال�صائدة يف ال�صوق

قيمة الناجت العاملي مبليارات 

     الدولرات الأمريكية

29،15033،24437،37642،07145،51549،29555،61561،18757،84361،96365،41781،963باأ�صعار �ل�رشف �ل�صائدة يف �ل�صوق

35،35846،08748،74152،59156،66761،50566،62269،94770،04174،00478،09299،336على �أ�صا�ض تعادل �لقوى �ل�رش�ئية

 �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي.
1

 يف هذ� �جلدول، »�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة« تعني �لقت�صاد�ت �ملتقدمة ما عد� �لوليات �ملتحدة وبلد�ن منطقة �ليورو و�ليابان.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
3



�آفاق �لقت�صاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��صتعادة �لتو�زن 

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  178

اجلدول األف -2 القت�صادات املتقدمة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي وجمموع الطلب املحلي

)�لتغري �ل�صنوي %(

توقعاتتوقعات

متو�صـــط 

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

:2009
2،1Q4

:2010
2،1Q4

:2011
2،1Q4

اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

2.42.5–2.72.22.40.4–2.81.71.93.22.73.02.70.23.2القت�صادات املتقدمة

2.62.32.60.22.22.7–3.51.82.53.63.12.71.90.02.6�لوليات �ملتحدة

1.91.4–1.71.51.72.0–2.10.90.82.21.73.02.90.54.1منطقة �ليورو

3.91.2–3.32.01.32.0–1.20.83.42.71.04.7–1.70.00.2�أملانيا

1.71.6–1.61.62.10.5–2.11.11.12.32.02.42.30.12.5فرن�صا

1.31.1–1.01.01.32.8–5.0–1.60.50.01.50.72.01.51.3�إيطاليا

0.11.4–0.72.03.0–0.3–3.02.73.13.33.64.03.60.93.7�إ�صبانيا

2.01.7–1.81.71.92.4–3.00.10.32.22.03.43.91.93.9هولند�

1.02.8–1.61.71.90.1–2.31.40.83.12.02.72.80.82.7بلجيكا

–0.2–4.9–2.72.5–2.6–4.0–2.53.45.94.62.24.54.52.02.0�ليونان 
1.81.6–1.61.61.82.1–2.21.60.82.52.53.63.72.23.9�لنم�صا

0.30.9–1.10.01.21.0–1.60.81.42.40.02.6–2.90.70.9�لربتغال

3.11.3–2.42.01.85.2–2.91.82.04.12.94.45.30.98.0فنلند�

0.65.7–2.33.55.6–0.3–7.6–7.46.54.44.66.05.35.63.5�آيرلند�

3.44.8–4.14.34.23.9–4.64.85.06.78.510.66.24.7. . .�جلمهورية �ل�صلوفاكية

2.72.9–0.82.42.55.6–4.02.84.34.55.86.83.57.8. . .�صلوفينيا

3.03.12.61.01.53.4–4.44.11.54.45.45.66.50.04.1لك�صمربغ

1.62.3–0.41.83.02.7–4.82.11.94.23.94.15.13.61.7قرب�ض

1.8–1.71.72.50.40.6–0.94.03.63.72.62.1–3.72.60.3مالطة

1.92.1–2.81.51.71.4–5.2–0.90.31.42.71.92.02.41.2�ليابان

2.81.6–1.72.02.62.9–4.9–2.92.12.83.02.22.82.70.1�ململكة �ملتحدة

3.12.9–3.12.72.01.1–3.32.91.93.13.02.82.20.52.5كند�

6.07.22.84.64.05.25.12.30.26.14.54.06.14.85.9كوريا

3.83.93.23.63.22.64.82.21.23.03.53.22.62.84.1�أ�صرت�ليا

9.34.45.08.44.16.6–5.35.33.76.24.75.46.00.71.9مقاطعة تايو�ن �ل�صينية

5.31.2–4.42.63.41.5–5.1–2.32.52.34.23.24.33.30.4�ل�صويد

3.01.3–2.91.72.00.1–2.52.63.63.61.91.9–1.30.40.2�صوي�رش�

منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �لإد�رية 

6.04.74.32.53.78.5–3.41.83.08.57.17.06.42.22.8�خلا�صة

2.22.5–2.02.23.53.2–1.93.64.56.36.86.12.54.1. . .�جلمهورية �لت�صيكية

0.92.1–0.61.82.01.1–3.61.51.03.92.72.32.70.81.4�لرنويج

15.04.54.03.812.57.6–6.44.24.69.27.48.68.51.81.3�صنغافورة

3.41.6–2.02.31.92.9–4.7–2.50.50.42.32.43.41.70.9�لد�منرك

1.55.14.95.75.34.20.84.23.83.71.64.92.8–5.30.6�إ�رش�ئيل

3.03.22.60.43.63.3–1.6–3.34.94.14.43.21.02.80.1نيوزيلند�

0.32.2–3.03.18.8–3.0–3.00.12.47.77.54.66.01.06.8�آي�صلند�

للتذكرة

2.32.2–2.52.02.20.8–3.5–2.61.31.82.92.42.62.10.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية 

7.84.54.36.15.26.6–5.55.83.25.94.85.85.81.80.9�جلديدة

جمموع الطلب املحلي احلقيقي

2.62.1–2.61.92.41.3–3.5–2.91.82.23.22.72.82.30.2القت�صادات املتقدمة

3.12.5–3.02.22.90.9–3.6–3.92.42.84.03.22.61.31.1�لوليات �ملتحدة

2.11.0–1.00.91.62.6–0.41.41.91.92.92.60.43.4. . .منطقة �ليورو

4.10.9–2.51.21.12.2–0.02.41.31.21.9–0.60.1–1.52.0�أملانيا

1.61.3–1.41.62.10.8–1.91.11.83.12.82.73.30.42.4فرن�صا

0.81.4–0.61.11.22.0–3.8–1.31.30.81.30.92.01.31.5�إيطاليا

1.7–0.8–0.02.05.0–1.1–6.0–2.93.23.84.85.15.24.10.6�إ�صبانيا

1.01.9–1.01.31.53.4–4.0–0.81.91.71.21.31.3–0.90.4�ليابان

2.91.3–2.41.42.12.7–5.4–3.13.22.93.52.12.53.10.7�ململكة �ملتحدة

4.92.91.90.04.32.9–2.63.04.54.15.04.43.92.52.6كند�

5.33.83.62.04.13.7–3.84.02.04.63.33.94.61.82.5�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

2.72.0–2.51.92.31.6–3.5–2.71.42.23.02.52.41.70.6�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

7.04.24.24.34.24.1–4.85.00.94.82.94.14.31.83.0�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

  من �لربع �لر�بع لل�صنة �ل�صابقة.
1

�لر�بع. �لربع   :Q4	  2
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اجلدول األف-3 القت�صادات املتقدمة: مكونات اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

)�لتغري �ل�صنوي %(

توقعاتمتو�صـــطات

2001–1992  2011–20022002200320042005200620072008200920102011

 الإنفاق ال�صتهالكي اخلا�ض

1.61.7–3.01.72.32.02.72.72.62.50.21.0القت�صادات املتقدمة

1.52.0–1.2–3.91.92.72.83.53.42.92.40.3�لوليات �ملتحدة

0.60.9–1.00.91.21.61.82.11.70.41.1. . .منطقة �ليورو

0.00.9–0.70.2–0.10.10.31.40.2–1.90.20.8�أملانيا

1.91.82.32.12.42.52.62.50.50.61.31.1فرن�صا

0.71.2–1.8–1.50.50.21.00.71.11.21.10.8�إيطاليا

0.80.9–4.2–2.71.82.82.94.24.23.83.70.6�إ�صبانيا

1.60.6–1.0–1.30.81.10.41.61.31.51.60.7�ليابان

0.91.5–3.31.53.53.03.12.21.82.20.43.3�ململكة �ملتحدة

2.83.23.63.03.33.74.24.62.90.43.43.0كند�

1
4.23.04.21.83.63.63.54.61.20.43.73.5�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

1.31.6–2.91.52.02.02.62.52.42.00.01.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

5.73.25.90.63.03.93.84.71.00.54.34.1�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

ال�صتهالك العام

–1.81.83.42.21.71.31.61.92.32.31.40.5القت�صادات املتقدمة
–1.31.64.52.21.40.61.01.32.51.91.51.2�لوليات �ملتحدة

–1.72.41.71.61.62.02.22.32.41.20.2. . .منطقة �ليورو
0.41.01.62.32.92.90.7–1.71.31.50.40.7�أملانيا

1.41.71.92.02.21.21.31.51.62.81.50.6فرن�صا

–0.31.02.41.92.21.90.50.90.80.60.21.4�إيطاليا
–1.0–3.03.94.54.86.35.54.65.55.83.20.1�إ�صبانيا

–3.01.32.42.31.91.60.41.50.31.51.40.6�ليابان
–1.31.83.53.43.02.01.41.31.61.22.01.0�ململكة �ملتحدة

0.92.62.53.12.01.43.02.73.93.53.50.0كند�

3.02.53.32.41.92.03.23.13.03.71.31.2�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

–1.61.53.32.11.51.01.01.42.01.91.70.7�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية
4.02.83.82.22.42.43.94.03.44.60.21.3�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

اإجمايل تكوين راأ�ض املال الثابت

1.84.4–12.3–2.14.54.33.92.22.4–3.70.61.2القت�صادات املتقدمة

2.26.4–14.8–4.5–3.16.25.32.51.2–6.40.12.7�لوليات �ملتحدة

1.6–0.1–11.3–1.32.33.25.44.60.8–0.41.5. . .منطقة �ليورو

5.93.0–0.98.04.72.510.1–0.3–0.3–1.20.76.1�أملانيا

1.7–1.9–2.23.34.44.56.00.57.1–2.01.11.7فرن�صا

2.22.2–12.1–2.30.82.91.74.0–3.71.2–1.40.3�إيطاليا

–1.6–6.8–16.0–3.60.13.45.95.17.07.24.54.8�إ�صبانيا
4.4–0.4–14.0–2.6–1.43.10.51.2–0.5–4.9–1.5–0.9�ليابان

1.03.0–15.0–4.00.83.61.15.12.46.47.85.0�ململكة �ملتحدة

5.74.9–3.73.41.66.27.89.37.13.51.411.7كند�

6.35.2–4.03.53.92.76.24.75.76.70.05.5�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

2.04.9–13.4–1.84.44.23.41.02.9–3.70.22.2�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

9.15.4–3.7–4.42.92.62.06.22.23.94.52.8�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة
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اجلدول األف-3 )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

2001–19922011–20022002200320042005200620072008200920102011

 الطلب املحلي النهائي

1.61.8–2.91.51.72.02.92.82.72.30.12.7القت�صادات املتقدمة

1.62.1–3.1–4.01.61.92.83.63.32.51.50.6�لوليات �ملتحدة

0.60.8–1.00.71.31.82.12.82.40.52.6. . .منطقة �ليورو

1.81.3–0.42.61.11.41.8–0.10.1–1.70.51.5�أملانيا

0.71.1–1.81.61.42.12.52.62.73.00.70.5فرن�صا

0.90.9–3.5–1.20.41.30.71.41.21.41.21.2�إيطاليا

–0.1–1.2–6.0–3.01.83.24.04.85.24.94.20.7�إ�صبانيا
1.21.1–3.6–0.51.61.91.11.00.9–1.00.40.2�ليابان

1.21.1–4.3–2.91.53.52.83.42.22.52.90.3�ململكة �ملتحدة

3.92.8–2.63.13.03.73.94.44.64.02.81.8كند�

3.93.6–3.93.03.92.13.93.53.94.91.30.4�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

1.51.7–2.9–2.71.31.32.02.72.62.31.70.2�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

5.03.14.61.23.73.23.94.70.50.14.74.1�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

2
بناء املخزون

0.90.2–0.8–0.10.00.3–0.00.00.10.10.30.1القت�صادات املتقدمة

1.40.1–0.7–0.5–0.10.2–0.00.10.50.10.40.1�لوليات �ملتحدة

0.50.1–0.8–0.10.10.1–0.10.20.2–0.00.3. . .منطقة �ليورو

–0.10.40.1–0.2–0.1–0.2–0.50.00.4–0.00.6–0.2�أملانيا
0.60.5–1.9–0.60.20.00.40.3–0.3–0.3–0.10.1فرن�صا

0.20.2–0.3–0.50.10.3–0.3–0.00.00.00.10.1�إيطاليا

0.10.00.00.1–0.30.1–0.00.1–0.00.00.1–0.1�إ�صبانيا

0.1–0.1–0.4–0.20.30.4–0.20.30.1–0.00.00.3�ليابان

1.30.3–1.1–0.20.10.00.00.10.5–0.10.00.3�ململكة �ملتحدة

0.70.1–0.9–0.2–0.1–0.10.10.20.70.10.50.2كند�

1.30.3–0.31.9–0.00.2–0.60.1–0.00.00.10.1�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

0.90.2–0.7–0.10.00.4–0.00.00.10.10.30.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

1.90.1–1.02.9–0.20.3–0.80.2–0.10.40.2–0.2�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

2
امليزان اخلارجي

0.20.40.50.40.20.3–0.1–0.1–0.3–0.10.1–0.1القت�صادات املتقدمة

0.0–0.61.21.30.5–0.1–0.3–0.7–0.5–0.00.7–0.5�لوليات �ملتحدة

0.70.7–0.20.30.10.7–0.30.2–0.10.60.6. . .منطقة �ليورو

1.10.9–3.2–1.30.71.11.60.1–0.20.52.00.8�أملانيا

0.20.0–0.2–0.3–1.0–0.3–0.8–0.8–0.00.7–0.20.4فرن�صا

0.20.2–0.00.20.11.3–0.20.3–0.8–0.8–0.30.2�إيطاليا

1.52.70.80.7–0.8–1.4–1.7–1.7–0.8–0.6–0.1–0.1�إ�صبانيا

2.20.4–0.00.60.70.70.80.30.81.10.11.3�ليابان

0.5–0.70.80.8–0.00.20.5–0.7–0.1–1.1–0.1–0.2�ململكة �ملتحدة

–0.3–0.21.8–1.9–1.5–1.4–1.6–0.8–0.02.3–0.71.1كند�
0.30.60.10.60.41.01.00.80.11.40.60.3�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

0.10.40.50.10.10.2–0.2–0.2–0.4–0.10.1–0.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

0.21.50.92.01.32.11.92.00.51.81.61.0�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

 يف هذ� �جلدول، »�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة« تعني �لقت�صاد�ت �ملتقدمة ما عد� بلد�ن جمموعة �ل�صبعة وبلد�ن منطقة �ليورو .
1

 �لتغري�ت كن�صبة مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �لفرتة �ل�صابقة.
2
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1
اجلدول األف-4 القت�صادات ال�صاعدة والنامية: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

)�لتغري �ل�صنوي %(

توقعاتمتو�صـــط

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

2
3.73.14.1–2.84.44.87.35.96.55.53.03.6اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

5.54.25.85.75.85.45.97.73.32.63.25.0�ألبانيا

0.53.04.5–5.03.56.34.06.16.15.73.1. . .�لبو�صنة و�لهر�صك

0.02.05.0–4.55.06.66.26.36.26.05.0–2.5بلغاريا

1.63.0–1.5–5.45.04.24.24.75.52.45.8. . .كرو�تيا

1.83.53.1–13.9–7.97.67.29.410.66.95.1. . .�إ�صتونيا

0.62.03.0–2.54.44.34.93.54.01.00.66.3هنغاريا

5.42.63.83.84.05.44.04.65.94.4–0.7. . .كو�صوفو

3.34.0–1.0–18.0–6.57.28.710.612.210.04.2. . .لتفيا

1.33.13.6–6.910.27.47.87.89.82.814.8. . .ليتو�نيا

1.23.04.0–0.92.84.14.13.96.15.00.8–0.8جمهورية مقدونيا �ليوغو�صالفية �ل�صابقة

4.54.0–1.8–1.92.54.44.28.610.76.95.7. . .�جلبل �لأ�صود

4.61.43.95.33.66.26.85.01.73.43.74.3بولند�

1.54.2–1.9–0.35.15.28.54.27.96.37.37.1رومانيا

1.53.05.0–3.92.48.55.45.26.95.53.0. . .�رشبيا

7.83.64.0–3.06.25.39.48.46.94.70.74.7تركيا

3 ،2
4.34.64.3–5.27.78.16.78.89.05.36.5–3.1كومنولث الدول امل�صتقلة

4.04.34.0–4.77.37.26.48.28.55.27.9–2.9رو�صيا

5.35.24.9–6.69.110.87.610.510.05.43.2. . .ما عد� رو�صيا

4.04.64.0–13.214.010.513.913.213.76.914.2. . .�أرمينيا

8.110.510.226.434.525.010.89.34.31.80.9. . .�أذربيجان

5.07.011.49.410.08.610.20.27.26.24.5–0.7بيالرو�ض

5.54.05.0–5.511.15.99.69.412.32.33.9. . .جورجيا

9.89.39.69.710.78.93.21.25.45.16.5. . .كاز�خ�صتان

7.14.7–3.18.58.42.33.5–0.07.07.00.2. . .جمهورية قريغيز�صتان

3.23.55.0–7.86.67.47.54.83.07.86.5. . .مولدوفا

8.57.012.8–1.24.77.010.67.38.610.28.91.6منغوليا

9.110.210.66.77.07.87.93.45.55.05.0. . .طاجيك�صتان

15.817.114.713.011.411.610.56.19.411.57.2. . .تركمان�صتان

3.74.54.0–5.29.612.12.77.37.92.115.1–6.4�أوكر�نيا

0.34.04.27.47.07.59.59.08.18.07.06.0�أوزبك�صتان
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اجلدول األف-4 )تابع(

توقعاتمتو�صـــط

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

7.36.98.28.69.510.411.47.76.99.48.48.5اآ�صيا النامية

15.18.816.18.214.23.422.58.96.87.0. . .. . .جمهورية �أفغان�صتان �لإ�صالمية

5.04.85.86.16.36.56.36.05.65.86.37.0بنغالدي�ض

5.610.84.08.07.06.419.75.06.36.86.64.7بوتان

0.51.01.6–0.5–2.23.92.90.50.44.40.21.9بروين د�ر �ل�صالم

4.86.86.8–7.06.68.510.313.310.810.26.72.0كمبوديا

10.39.110.110.111.312.714.29.69.110.59.69.5�ل�صني

1.82.02.4–2.2–0.1–3.13.21.05.50.61.90.5فيجي

5.74.66.98.19.29.79.96.45.79.78.48.1�لهند

3.64.54.85.05.75.56.36.04.56.06.27.0�إندوني�صيا

1.51.21.2–0.7–4.06.12.32.23.91.90.41.1كرييباتي

6.16.96.27.06.88.67.87.87.67.77.59.3جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�صعبية

6.75.35.0–6.25.45.86.85.35.86.54.71.7ماليزيا

3.43.64.5–18.07.26.23.1–7.16.58.59.54.6ملديف

8.312.013.813.613.613.111.93.64.95.35.05.0ميامنار

4.90.13.94.73.53.43.46.14.93.04.04.8نيبال

3.63.24.97.47.76.15.61.63.44.82.86.0باك�صتان

3.62.04.40.63.92.37.26.74.58.05.55.0بابو� غينيا �جلديدة

3.34.44.96.45.05.37.13.71.17.04.54.5�لفلبني

3.03.0–1.3–4.06.23.84.27.02.22.35.04.9�صامو�

3.45.210.5–6.54.95.46.910.77.32.2–1.12.8جزر �صليمان

4.64.05.95.46.27.76.86.03.57.07.06.5�رشي لنكا

7.54.05.0–3.85.37.16.34.65.14.92.52.2تايلند

9.111.011.67.98.26.3–4.46.55.9–2.10.1. . .تيمور- لي�صتي 

0.61.71.8–0.40.80.5–0.3–1.23.11.80.00.2تونغا

3.74.45.17.26.76.33.63.03.74.0–2.74.2فانو�تو

7.77.17.37.88.48.28.56.35.36.56.87.5فييت نام
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اجلدول األف-4 )تابع(

توقعاتمتو�صـــط

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

5.74.03.9–3.00.52.16.04.75.65.74.31.7اأمريكا الالتينية والكاريبي

3.14.4–4.1–3.32.04.35.45.012.96.51.88.9�أنتيغو� وبربود�

4
8.89.09.28.58.76.80.97.54.03.0–2.710.9�لأرجنتني

0.51.52.5–4.3–3.12.20.71.65.03.51.91.7جزر �لبهاما

3.02.5–0.5–5.5–1.10.72.04.83.93.63.80.2بربادو�ض

5.45.19.34.63.04.71.23.80.02.02.32.5بليز

3.42.52.74.24.44.84.66.13.44.04.54.5بوليفيا

7.54.14.1–2.62.71.15.73.24.06.15.10.2�لرب�زيل

5.06.04.5–6.02.24.06.05.54.64.63.71.5�صيلي

2.72.53.95.35.07.16.32.70.84.74.64.5كولومبيا

3.84.24.4–5.12.96.44.35.98.87.92.81.1كو�صتاريكا

1.42.53.0–0.13.03.34.82.53.20.3–1.55.1دومينيكا

1.39.310.78.55.33.55.55.56.0–6.25.80.3�جلمهورية �لدومينيكية

2.33.43.38.85.74.82.06.50.42.92.32.0�إكو�دور

1.02.54.0–4.42.32.31.93.34.24.32.43.5�ل�صلفادور

0.82.04.0–4.92.27.7–11.02.3–3.81.67.15.7غريناد�

3.63.92.53.23.35.46.33.30.52.42.63.2غو�تيمال

5.17.02.03.02.93.13.0–1.61.9–4.51.10.7غيانا

9.86.0–1.82.23.30.82.98.5–0.43.5–0.10.3هايتي

2.43.54.0–3.23.84.56.26.16.66.24.01.9هندور��ض

1.82.1–0.1–3.0–0.51.03.51.41.13.01.40.9جامايكا

5.03.93.8–3.00.81.74.03.24.93.31.56.5�ملك�صيك

3.03.04.0–3.90.82.55.34.34.23.12.81.5نيكار�غو�

4.62.24.27.57.28.512.110.13.06.26.76.7بنما

9.05.04.0–1.70.03.84.12.94.36.85.83.8بار�غو�ي

3.85.04.05.06.87.78.99.80.98.36.05.7بريو

0.52.0–1.5–7.35.22.64.24.65.5–1.2–4.40.3�صانت كيت�ض ونيف�ض

1.12.33.8–1.70.63.53.84.44.81.50.75.2�صانت لو�صيا

0.52.03.5–1.0–2.93.22.86.82.67.68.00.6�صانت فن�صنت وجزر غرينادين

0.82.86.38.54.43.85.26.02.54.04.76.0�صورينام

1.22.52.6–4.67.914.47.96.213.24.82.43.5ترينيد�د وتوباغو

�أوروغو�ي
2.27.1–2.34.66.84.37.58.52.98.55.04.0

فنزويال
1.58.9–7.8–18.310.39.98.24.83.3–1.3–0.51.7

3.43.86.95.85.35.86.05.02.04.15.14.9منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

2.04.76.95.25.12.03.02.42.43.84.04.1�جلز�ئر

4.95.27.25.67.96.78.46.33.14.04.55.2�لبحرين

2.63.23.03.24.85.15.85.04.55.46.2–1.1جيبوتي

4.53.23.24.14.56.87.17.24.75.35.56.5م�رش

2.97.57.25.14.75.87.81.01.11.63.03.0جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية

6.21.59.54.22.611.510.2–0.7. . .. . .. . .. . .�لعر�ق

5.15.84.28.68.17.98.57.62.33.44.25.5�لأردن

2.34.45.3–8.92.817.411.210.45.34.55.54.8�لكويت

4.13.43.27.51.00.67.59.39.08.05.04.0لبنان

10.66.27.7–13.04.410.36.77.52.32.3–1.3–1.7ليبيا

4.75.14.7–2.91.15.65.25.411.41.03.71.1موريتانيا

2.43.36.34.83.07.82.75.64.94.04.35.0�ملغرب

4.42.10.33.44.05.56.812.83.64.74.74.5ُعمان

7.93.26.317.77.618.626.825.48.616.018.65.1قطر

1.90.17.75.35.63.22.04.20.63.44.54.7�ململكة �لعربية �ل�صعودية

4.55.47.15.16.311.310.26.84.55.56.25.1�ل�صود�ن

6.74.55.14.35.24.05.05.55.6–4.15.92.1�جلمهورية �لعربية �ل�صورية

4.81.75.56.04.05.76.34.53.13.84.85.8تون�ض

2.43.24.1–4.32.611.99.78.28.76.15.12.5�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

5.43.93.74.05.63.23.33.63.98.04.14.5�جلمهورية �ليمنية
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اجلدول األف-4 )تتمة(

متو�صـــط
توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

2.87.45.07.26.36.47.05.52.65.05.55.4اإفريقيا جنوب ال�صحراء

1.514.53.311.220.618.620.313.30.75.97.14.2�أنغول

4.74.44.03.02.93.84.65.02.52.83.66.0بنن

8.44.85.3–5.49.06.36.01.65.14.83.13.7بوت�صو�نا

5.14.47.84.58.75.53.65.23.24.44.76.5بوركينا فا�صو

4.80.95.13.64.53.53.94.55.0–4.41.2–2.1بوروندي

5
2.24.04.03.72.33.23.32.92.02.62.93.5�لكامريون

7.35.34.74.36.510.18.65.63.04.16.06.8�لر�أ�ض �لأخ�رش

1.02.43.83.72.01.73.34.05.5–7.1–1.30.6جمهورية �إفريقيا �لو�صطى

4.33.92.7–1.6–2.98.514.733.67.90.20.20.4ت�صاد

4.21.20.51.01.82.12.54.0–2.04.12.50.2جزر �لقمر

3.55.86.67.85.66.36.22.85.47.06.9–5.0جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية

5.67.510.68.72.9–1.64.60.83.57.86.21.6جمهورية �لكونغو

1.61.90.71.62.33.83.04.06.0–1.7–3.31.6كوت ديفو�ر

38.319.514.038.09.71.321.410.75.30.92.10.7غينيا �ل�صتو�ئية

3.61.82.83.7–1.49.8–1.52.61.0–3.02.7. . .�إريرتيا

11.712.611.511.811.29.98.08.58.0–4.41.62.1�إثيوبيا

4.55.02.4–2.51.43.01.25.32.71.4–1.30.3غابون

6.97.00.33.46.06.35.65.05.45.4–4.63.2غامبيا

4.14.55.25.65.96.45.77.24.15.09.95.8غانا

3.03.94.1–4.34.21.22.33.02.51.84.90.3غينيا

3.15.02.20.23.63.03.54.34.7–0.81.83.5غينيا-بي�صاو

2.10.32.84.66.06.36.91.32.44.15.86.5كينيا

4.21.14.32.31.16.52.44.50.95.63.822.0لي�صوتو

2.65.37.89.47.14.66.39.57.6–3.831.3. . .ليربيا

2.85.0–2.0–9.85.34.65.06.27.13.7–3.012.4مدغ�صقر

2.11.75.55.52.67.75.88.87.56.06.26.8مالوي

3.74.37.62.36.15.34.35.04.45.15.44.5مايل

5.61.94.35.51.53.95.45.02.53.64.14.4موري�صيو�ض

7.19.26.58.88.76.37.36.76.36.57.57.8موز�مبيق

4.44.84.2–3.54.84.312.32.57.15.44.30.8ناميبيا

3.55.24.4–8.45.83.48.71.2–1.55.37.10.8�لنيجر

2.721.210.310.65.46.27.06.07.07.47.46.0نيجرييا

1.613.22.27.49.49.25.511.24.15.45.96.5رو�ند�

1.711.65.46.65.76.76.05.84.04.55.529.3�صان تومي وبرين�صيبي

3.30.76.75.95.62.45.03.22.24.04.45.0�ل�صنغال

0.74.05.05.0–7.58.319.71.3–2.9–4.01.25.9�صي�صيل

27.49.57.47.27.36.45.53.24.55.26.5–5.3�صري�ليون

3.03.54.5–2.23.72.94.65.35.65.53.71.8جنوب �إفريقيا

2.91.83.92.52.22.93.52.41.22.02.52.4�صو�زيلند

3.37.26.97.87.46.77.17.46.06.56.77.0تنز�نيا

5.22.31.23.71.92.23.13.33.54.0–0.70.2توغو

6.68.76.56.86.310.88.48.77.25.86.17.0�أوغند�

0.33.35.15.45.36.26.25.76.36.66.47.4ز�مبيا

6
5.75.94.54.5–18.9–3.7–3.7. . .. . .. . .. . .. . .زمبابوي

 متثل �أرقام �ل�صنو�ت �لأخرية تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق بالن�صبة لكثري من �لبلد�ن. وت�صري بيانات بع�ض �لبلد�ن �إىل �ل�صنو�ت �ملالية.
1

 ت�صري بيانات بع�ض �لبلد�ن �إىل �صايف �لناجت �ملادي �حلقيقي (NMP) �أو هي تقدير�ت ت�صتند �إليه. متثل �أرقام �ل�صنو�ت �لأخرية تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق بالن�صبة لكثري من �لبلد�ن. وينبغي تف�صريها باعتبارها 
2

جمرد �أرقام تقريبية دللية نظر� لعدم تو�فر بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة ب�صورة عامة. و�لأرقام �لأخرية على وجه �خل�صو�ض ل تعطي �صورة كاملة عن منو ناجت �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة �جلديدة يف �لقت�صاد غري 

�لر�صمي.

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
3

 يرى �ملحللون من �لقطاع �خلا�ض �أن منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي كان �أقل مما ورد يف �لتقارير �لر�صمية منذ �لربع �لر�بع لعام 2008.  
4

 �لن�صبة �ملئوية للتغري�ت يف عام 2002 حم�صوبة على �متد�د فرتة 18 �صهر�، ويرجع ذلك �إىل حدوث تغري يف دورة �ل�صنة �ملالية )من يوليو-يونيو �إىل يناير-دي�صمرب(.
5

 توقف تد�ول دولر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند �لبيانات �إىل تقدير�ت خرب�ء �صندوق �لنقد �لدويل لتطور�ت �لأ�صعار و�صعر �ل�رشف  بالدولر �لأمريكي. وقد تختلف تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق لقيمة �لدولر 
6

�لأمريكي عن تقدير�ت �ل�صلطات. وقد مت ح�صاب بيانات �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي باأ�صعار 2009 �لثابتة.
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اجلدول األف-5 موجز بيانات الت�صخم

)%(

متو�صـــط
توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015

خمف�صات اإجمايل الناجت املحلي

2.01.61.82.02.12.22.32.00.71.11.31.7القت�صادات املتقدمة

1.91.62.22.83.33.32.92.20.90.91.31.8�لوليات �ملتحدة

2.12.62.21.92.01.92.42.11.01.31.41.8منطقة �ليورو

0.4–1.2–2.1–0.9–0.8–0.7–0.9–1.2–1.1–1.6–1.5–0.2�ليابان

1
2.61.92.12.41.92.22.73.10.82.72.62.2�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

اأ�صعار امل�صتهلكني

2.41.61.92.02.32.42.23.40.11.41.31.9القت�صادات املتقدمة

1.41.01.9–2.71.62.32.73.43.22.93.80.3�لوليات �ملتحدة

2
2.22.32.12.22.22.22.13.30.31.61.51.9منطقة �ليورو

1.0–0.3–1.0–0.30.01.41.4–0.00.3–0.3–0.40.9�ليابان

1
2.61.71.81.82.12.12.13.81.52.52.52.2�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

38.46.96.75.95.95.66.59.25.26.25.23.8القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية
50.918.611.16.65.95.96.08.14.75.24.13.2

3
كومنولث �لدول �مل�صتقلة

172.114.012.310.412.19.59.715.611.27.07.95.2

�آ�صيا �لنامية
7.42.12.64.13.84.25.47.53.16.14.22.8

�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
51.98.510.46.66.35.35.47.96.06.15.85.2

منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا
10.14.95.56.56.47.510.013.56.76.86.25.5

�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء
26.211.310.97.68.96.96.911.710.47.57.05.5

للتذكرة

5.82.52.22.32.32.32.43.70.91.91.82.0�لحتاد �لأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

71.311.911.59.810.09.010.115.09.48.08.06.3�لوقود

30.05.75.65.04.94.75.67.94.35.94.63.3غري �لوقود

5.65.03.85.25.25.19.15.24.44.73.9. . .منها: منتجات �أولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

39.18.07.45.55.95.86.09.07.17.45.74.2�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف

19.64.48.57.48.68.39.014.79.07.06.64.9منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين

�قت�صاد�ت عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت 

29.116.311.97.88.08.78.211.46.67.97.86.8   جدولة ديونها خالل 2008-2004

للتذكرة

معدل الت�صخم الو�صيط

2.42.32.12.02.12.22.13.80.81.81.92.0�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

8.33.64.44.46.06.06.410.33.74.74.74.0�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

 يف هذ� �جلدول، »�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة« تعني �لقت�صاد�ت �ملتقدمة ما عد� �لوليات �ملتحدة وبلد�ن منطقة �ليورو و�ليابان.
1

 على �أ�صا�ض �ملوؤ�رش �ملن�صق لأ�صعار �مل�صتهلكني �ل�صادر عن �ملكتب �لإح�صائي لالحتاد �لأوروبي.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
3
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اجلدول األف-6 القت�صادات املتقدمة: اأ�صعار امل�صتهلكني

)�لتغري �ل�صنوي %(

متو�صـــط
توقعات

1
نهاية �لفرتة

توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015200920102011

اأ�صعار امل�صتهلكني

2.41.61.92.02.32.42.23.40.11.41.31.91.01.11.5القت�صادات املتقدمة

1.41.01.91.90.51.2–2.71.62.32.73.43.22.93.80.3�لوليات �ملتحدة

2
2.22.32.12.22.22.22.13.30.31.61.51.90.91.61.5منطقة �ليورو

2.11.41.01.81.91.82.32.80.21.31.42.00.81.31.4�أملانيا

1.61.92.22.31.91.91.63.20.11.61.61.90.11.61.6فرن�صا

3.32.62.82.32.22.22.03.50.81.61.72.01.01.71.7�إيطاليا

1.51.11.90.91.41.2–3.73.63.13.13.43.62.84.10.2�إ�صبانيا

2.53.82.21.41.51.71.62.21.01.31.11.51.01.31.1هولند�

1.91.61.51.92.52.31.84.50.02.01.92.20.02.52.0بلجيكا

7.63.93.43.03.53.33.04.21.44.62.21.02.04.41.4�ليونان

1.91.71.32.02.11.72.23.20.41.51.72.01.11.12.1�لنم�صا

0.91.3–0.91.21.90.1–4.03.73.32.52.13.02.42.70.9�لربتغال

1.82.01.30.10.81.31.63.91.61.41.81.71.81.41.8فنلند�

0.1–0.6–1.92.6–0.5–1.6–2.74.74.02.32.22.72.93.11.7�آيرلند�

3.58.47.52.84.31.93.90.90.71.92.80.01.02.0. . .�جلمهورية �ل�صلوفاكية

7.55.63.62.52.53.65.70.91.52.32.91.62.12.4. . .�صلوفينيا

2.12.12.02.22.52.72.33.40.42.31.91.91.82.71.2لك�صمربغ

3.52.84.01.92.02.22.24.40.22.22.32.21.61.33.3قرب�ض

3.22.4–3.12.61.92.72.52.60.74.71.81.92.12.40.4مالطة

0.7–1.1–1.01.7–0.3–1.0–0.30.01.41.4–0.00.3–0.3–0.40.9�ليابان

2
2.11.31.41.32.02.32.33.62.13.12.52.02.12.62.5�ململكة �ملتحدة

1.72.32.71.82.22.02.12.40.31.82.02.00.82.12.0كند�

4.62.83.53.62.82.22.54.72.83.13.43.02.83.03.5كوريا

2.33.02.82.32.73.52.34.41.83.03.02.52.13.13.1�أ�صرت�ليا

2.31.5–1.51.52.06.4–1.62.30.61.83.50.9–0.3–2.20.2مقاطعة تايو�ن �ل�صينية

2.01.92.31.00.81.51.73.32.01.81.92.02.81.61.9�ل�صويد

0.70.51.00.30.70.5–1.50.60.60.81.21.10.72.40.5�صوي�رش�

2.73.0–0.92.02.04.30.52.73.02.52.3–0.4–2.6–4.13.0منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �لإد�رية �خلا�صة

1.90.12.81.82.52.96.31.01.62.02.01.02.32.2. . .�جلمهورية �لت�صيكية

2.31.32.50.51.52.30.73.82.22.51.42.52.01.61.9�لرنويج

4.11.1–0.51.70.51.02.16.60.62.82.42.00.8–1.50.4�صنغافورة

2.02.42.11.21.81.91.73.41.32.02.02.01.52.22.0�لد�منرك

1.42.10.54.63.32.32.82.54.01.12.6–7.85.70.70.4�إ�رش�ئيل

1.82.61.72.33.03.42.44.02.12.55.52.02.04.14.4نيوزيلند�

3.24.82.13.24.06.85.012.412.05.93.52.57.54.02.7�آي�صلند�

للتذكرة

1.21.11.81.10.71.4–2.11.31.72.02.32.42.23.20.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

2.92.7–3.61.01.52.42.21.62.24.51.32.62.72.60.7�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

 �لتغري�ت من دي�صمرب-دي�صمرب. هناك عدة بلد�ن تقوم باإبالغ بيانات �لتغري�ت من �لربع �لر�بع �إىل �لربع �لر�بع.
1

 على �أ�صا�ض �ملوؤ�رش �ملن�صق لأ�صعار �مل�صتهلكني �ل�صادر عن �ملكتب �لإح�صائي لالحتاد �لأوروبي.
2
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1
اجلدول األف-7 القت�صادات ال�صاعدة والنامية : اأ�صعار امل�صتهلكني

)�لتغري �ل�صنوي %(

متو�صـــط
توقعات

2
نهاية �لفرتة

توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015200920102011

3
50.918.611.16.65.95.96.08.14.75.24.13.24.65.14.1اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

31.15.22.32.92.42.42.93.42.23.42.93.03.53.02.9�ألبانيا

2.42.52.50.03.32.0–0.30.50.33.66.11.57.40.4. . .�لبو�صنة و�لهر�صك

80.85.82.36.16.07.47.612.02.52.22.93.01.62.73.0بلغاريا

1.71.82.03.33.22.96.12.41.92.83.01.92.52.8. . .كرو�تيا

3.81.4–2.52.02.51.7–3.61.33.04.14.46.610.40.1. . .�إ�صتونيا

17.65.34.66.83.63.97.96.14.24.73.33.05.63.53.3هنغاريا

1.73.21.70.13.12.4–0.64.49.42.4–1.4–3.60.31.1. . .كو�صوفو

1.30.3–0.91.41.4–2.02.96.26.96.610.115.33.31.4. . .لتفيا

1.22.73.85.811.14.21.01.31.71.20.51.2–0.31.1. . .ليتو�نيا

جمهورية مقدونيا 

2.03.0–1.93.03.01.6–0.53.22.38.30.8–72.62.21.20.4   �ليوغو�صالفية �ل�صابقة

19.77.53.13.43.04.28.53.40.61.01.51.50.81.1. . .�جلبل �لأ�صود

20.21.90.83.52.11.02.54.23.52.42.72.53.52.42.7بولند�

88.222.515.311.99.06.64.87.85.65.95.23.04.77.93.0رومانيا

19.511.710.117.312.76.512.48.14.64.44.06.66.85.0. . .�رشبيا

74.945.125.38.68.29.68.810.46.38.75.74.06.57.66.2تركيا

4 ،3
172.114.012.310.412.19.59.715.611.27.07.95.28.68.27.2كومنولث الدول امل�صتقلة

157.415.813.710.912.79.79.014.111.76.67.45.08.87.56.8رو�صيا

9.28.79.110.78.911.619.510.18.28.95.68.19.98.2. . .ما عد� رو�صيا

1.14.77.00.62.94.49.03.57.85.54.06.67.14.6. . .�أرمينيا

2.82.26.79.78.416.620.81.55.56.03.00.77.05.0. . .�أذربيجان

324.842.628.418.110.37.08.414.813.07.310.85.010.110.010.0بيالرو�ض

5.64.85.78.39.29.210.01.76.47.46.03.08.86.0. . .جورجيا

5.96.67.17.98.710.817.17.37.66.66.06.38.06.8. . .كاز�خ�صتان

45.52.13.14.14.35.610.224.56.84.85.77.90.06.08.0جمهورية قريغيز�صتان

5.211.712.411.912.712.412.70.07.46.04.00.48.06.0. . .مولدوفا

57.10.95.17.912.54.58.226.86.310.58.95.01.912.07.4منغوليا

12.216.47.27.310.013.220.46.57.08.05.05.09.07.0. . .طاجيك�صتان

3.94.84.50.24.65.0–8.85.65.910.78.26.314.52.7. . .تركمان�صتان

222.20.75.29.013.59.112.825.215.99.810.85.212.312.09.8�أوكر�نيا

27.311.66.610.014.212.312.714.110.611.410.010.612.910.0. . .�أوزبك�صتان
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اجلدول األف-7 )تابع(

متو�صـــط
توقعات

2
نهاية �لفرتة

توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015200920102011

7.42.12.64.13.84.25.47.53.16.14.22.84.75.14.1اآ�صيا النامية

5.04.0–0.43.44.05.1–5.124.113.212.35.113.026.812.2. . .جمهورية �أفغان�صتان �لإ�صالمية

4.93.75.46.17.06.89.18.95.48.56.94.08.57.46.4بنغالدي�ض

8.32.52.14.65.35.05.28.48.78.04.53.98.37.04.5بوتان

0.30.91.10.20.32.71.81.81.81.81.81.81.8–1.92.3بروين د�ر �ل�صالم

4.05.23.05.34.54.0–20.10.11.03.96.36.17.725.00.7كمبوديا

3.52.72.00.73.52.7–1.23.91.81.54.85.90.7–6.90.8�ل�صني

3.20.84.22.82.42.54.87.73.76.23.83.06.84.03.3فيجي

8.04.33.83.84.26.26.48.310.913.26.74.015.08.65.7�لهند

13.411.86.86.110.513.16.09.84.85.15.53.72.85.95.8�إندوني�صيا

4.211.08.82.42.52.50.12.42.5–1.5–0.3–3.13.21.90.9كرييباتي

28.510.615.510.57.26.84.57.60.05.45.73.33.95.55.7جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�صعبية

3.31.81.11.43.03.62.05.40.62.22.12.51.22.22.1ماليزيا

6.32.53.57.412.34.04.55.53.04.05.06.0–5.90.92.8ملديف

24.758.124.93.810.726.332.922.58.07.99.19.36.89.09.2ميامنار

8.62.94.74.04.58.06.47.713.210.56.85.011.49.66.0نيبال

8.32.53.14.69.37.97.812.020.811.713.56.013.112.712.5باك�صتان

9.711.814.72.11.82.40.910.86.97.18.05.05.78.57.5بابو� غينيا �جلديدة

7.53.03.56.07.66.22.89.33.24.54.04.04.34.54.0�لفلبني

6.0–3.04.09.80.3–3.97.44.37.87.83.24.56.214.40.2�صامو�

9.69.510.56.97.011.17.717.47.14.86.25.21.86.56.0جزر �صليمان

9.99.69.09.011.010.015.822.63.46.58.06.04.86.58.6�رشي لنكا

3.02.82.03.51.55.8–4.10.71.82.84.54.62.25.50.8تايلند

4.77.23.21.84.18.97.60.14.04.04.02.04.04.0. . .تيمور- لي�صتي

4.010.811.510.68.36.07.57.33.53.24.26.02.84.24.1تونغا

2.82.03.01.41.22.03.94.84.53.73.03.02.33.93.0فانو�تو

فييت نام
8.64.13.37.98.47.58.323.16.78.48.05.06.58.07.1
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اجلدول األف-7 )تابع(

متو�صـــط
توقعات

2
نهاية �لفرتة

توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015200920102011

51.98.510.46.66.35.35.47.96.06.15.85.24.86.75.8اأمريكا الالتينية والكاريبي

4.4–2.01.62.22.41.1–2.42.42.02.02.11.81.45.30.6�أنتيغو� وبربود�

5
4.625.913.44.49.610.98.88.66.310.610.611.07.711.011.0�لأرجنتني

2.02.23.01.02.21.82.54.52.11.71.42.01.31.71.2جزر �لبهاما

1.61.46.17.34.08.13.75.03.62.14.35.02.2–2.51.2بربادو�ض

5.92.5–1.62.22.63.13.74.22.36.42.02.84.22.50.4بليز

7.10.93.34.45.44.38.714.03.31.74.13.50.33.53.5بوليفيا

157.18.414.86.66.94.23.65.74.95.04.64.54.35.24.8�لرب�زيل

3.73.0–7.62.52.81.13.13.44.48.71.71.73.03.01.4�صيلي

17.86.37.15.95.04.35.57.04.22.42.63.02.03.23.3كولومبيا

14.29.29.412.313.811.59.413.47.85.64.24.04.05.54.5كو�صتاريكا

1.70.11.62.41.62.63.26.40.02.31.51.53.21.51.5دومينيكا

7.25.227.451.54.27.66.110.61.46.94.94.05.86.35.0�جلمهورية �لدومينيكية

41.412.67.92.72.13.32.38.45.24.03.53.04.33.73.2�إكو�دور

7.21.92.14.54.74.04.67.30.41.12.82.80.01.52.8�ل�صلفادور

4.72.0–3.61.92.02.4–2.11.12.22.33.54.23.98.00.3غريناد�

5.55.0–9.08.15.67.69.16.66.811.41.93.94.54.00.3غو�تيمال

8.95.46.04.76.96.712.28.13.03.74.64.03.74.54.0غيانا

8.58.6–19.79.326.728.316.814.29.014.43.44.98.85.54.7هايتي

15.57.77.78.08.85.66.911.58.74.65.55.33.05.75.8هندور��ض

19.17.010.113.515.18.59.322.09.612.75.85.510.210.25.3جامايكا

16.75.04.54.74.03.64.05.15.34.23.23.03.54.53.0�ملك�صيك

10.73.85.38.59.69.111.119.83.75.76.46.90.97.06.7نيكار�غو�

1.11.00.60.52.92.54.28.82.43.43.02.51.94.12.7بنما

11.810.514.24.36.89.68.110.22.64.65.23.71.95.55.5بار�غو�ي

17.50.22.33.71.62.01.85.82.91.72.52.00.22.82.0بريو

3.12.12.32.23.48.54.55.41.92.52.42.51.02.22.5�صانت كيت�ض ونيف�ض

1.01.53.93.61.97.20.61.72.52.21.01.92.1–3.10.3�صانت لو�صيا

1.92.9–2.00.70.23.03.73.16.910.10.41.22.82.91.6�صانت فن�صنت وجزر غرينادين

6.47.75.51.312.44.9–77.315.523.09.19.911.36.414.60.1�صورينام

5.34.23.83.76.98.37.912.07.09.48.25.01.310.46.0ترينيد�د وتوباغو

26.514.019.49.24.76.48.17.97.16.56.45.55.97.06.0�أوروغو�ي

فنزويال
40.822.431.121.716.013.718.730.427.129.232.222.925.133.331.0

10.14.95.56.56.47.510.013.56.76.86.25.55.66.56.3منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

14.11.42.63.61.62.33.64.95.75.55.24.55.85.35.1�جلز�ئر

1.72.22.62.03.33.52.82.62.52.52.82.52.5–1.00.5�لبحرين

3.10.62.03.13.13.55.012.01.73.94.03.02.23.93.5جيبوتي

7.72.43.28.18.84.211.011.716.211.710.06.510.010.710.0م�رش

23.015.715.615.310.411.918.425.410.89.58.510.010.48.010.0جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية

6.05.0–5.15.04.04.4–37.053.230.82.72.8. . .. . .. . .. . .�لعر�ق

5.55.02.22.75.85.1–2.91.81.63.43.56.34.713.90.7�لأردن

1.60.81.01.34.13.15.510.64.04.13.63.11.24.13.6�لكويت

5.64.110.81.25.03.52.23.44.72.8–13.81.81.31.70.7لبنان

1.02.91.46.210.42.84.53.53.02.84.53.5–2.1–3.69.9ليبيا

5.45.45.310.412.16.27.37.32.26.15.25.05.05.35.1موريتانيا

1.52.2–3.22.81.21.51.03.32.03.91.01.52.22.21.6�ملغرب

0.20.71.93.45.912.63.54.43.52.84.03.93.3–0.3–0.1ُعمان

1.03.0–1.03.04.04.9–2.40.22.36.88.811.813.815.04.9قطر

0.30.20.60.40.62.34.19.95.15.55.34.04.26.54.5�ململكة �لعربية �ل�صعودية

55.78.37.78.48.57.28.014.311.310.09.05.511.510.08.0�ل�صود�ن

5.84.47.210.44.715.22.85.05.05.01.75.05.0–5.10.5�جلمهورية �لعربية �ل�صورية

3.92.82.73.62.04.13.44.93.54.53.53.04.04.23.5تون�ض

3.42.93.15.06.29.311.112.31.22.02.53.51.62.22.7�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

31.212.210.812.59.910.87.919.03.79.88.97.08.810.87.1�جلمهورية �ليمنية
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اجلدول األف-7 )تتمة(

متو�صـــط
توقعات

2
نهاية �لفرتة

توقعات

2001–199220022003200420052006200720082009201020112015200920102011

26.211.310.97.68.96.96.911.710.47.57.05.57.97.36.6اإفريقيا جنوب ال�صحراء

569.9108.998.343.623.013.312.212.513.713.311.36.014.011.212.0�أنغول

3.02.8–7.82.41.50.95.43.81.38.02.22.82.82.82.9بنن

10.08.09.27.08.611.67.112.68.16.76.35.25.86.65.9بوت�صو�نا

2.02.0–10.72.62.32.02.00.3–6.42.40.2–4.62.32.00.4بوركينا فا�صو

10.78.013.52.78.324.410.77.28.45.04.69.87.0–15.31.3بوروندي

6
5.26.30.60.32.04.91.15.33.03.02.72.70.92.71.5�لكامريون

2.72.0–0.44.84.46.81.01.82.02.00.4–5.51.91.21.9�لر�أ�ض �لأخ�رش

3.11.8–2.96.70.99.33.51.42.42.01.2–4.62.34.42.2جمهورية �إفريقيا �لو�صطى

8.310.16.03.03.04.79.03.0–3.77.77.4–4.8–5.35.21.8ت�صاد

4.33.63.74.53.03.44.54.84.82.62.93.02.13.12.7جزر �لقمر

818.725.312.84.021.413.216.718.046.226.213.58.352.315.012.0جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية

6.43.01.73.72.54.72.66.04.35.24.53.02.54.24.8جمهورية �لكونغو

2.12.5–6.33.13.31.53.92.51.96.31.01.42.52.51.7كوت ديفو�ر

7.87.67.34.25.74.52.84.37.28.07.16.48.17.76.9غينيا �ل�صتو�ئية

16.922.725.112.515.19.319.934.720.515.014.030.216.814.5. . .�إريرتيا

15.18.66.812.315.825.336.42.89.06.02.77.39.8–4.67.2�إثيوبيا

5.05.32.13.03.53.00.83.03.5–5.50.22.10.41.21.4غابون

3.88.617.014.35.02.15.44.54.63.95.05.02.75.05.0غامبيا

27.114.826.712.615.110.210.716.519.310.68.85.016.09.28.5غانا

6.03.011.017.531.434.722.918.44.715.416.55.07.919.413.5غينيا

2.52.5–1.52.52.56.4–0.83.30.74.610.41.6–27.33.33.5غينيا-بي�صاو

14.52.09.811.89.96.04.316.29.34.15.05.05.35.05.0كينيا

9.512.57.35.03.46.18.010.77.26.36.05.04.25.85.6لي�صوتو

14.210.33.66.97.213.717.57.47.24.35.09.74.84.7. . .ليربيا

14.018.410.810.49.29.09.08.85.08.09.28.5–16.116.21.1مدغ�صقر

33.017.49.611.415.513.97.98.78.48.08.05.67.67.67.0مالوي

6.41.51.59.12.22.12.63.41.62.32.8–3.1–4.04.91.2مايل

6.86.53.94.74.99.08.89.72.52.52.62.62.52.52.6موري�صيو�ض

26.116.813.512.66.413.28.210.33.39.35.65.64.28.05.6موز�مبيق

9.711.37.24.12.35.16.710.09.16.55.94.97.06.05.7ناميبيا

1.82.0–0.47.80.10.110.51.13.42.02.00.6–5.32.71.8�لنيجر

29.212.914.015.017.98.25.411.612.411.99.88.511.911.28.5نيجرييا

14.62.07.412.09.18.89.115.410.46.46.55.05.77.06.0رو�ند�

31.99.29.612.817.223.118.526.017.012.37.43.016.19.06.0�صان تومي وبرين�صيبي

2.12.1–0.92.12.12.2–4.62.30.00.51.72.15.95.81.7�ل�صنغال

1.12.9–2.53.02.5–5.337.031.82.4–2.70.23.33.90.61.9�صي�صيل

7.514.212.09.511.614.89.216.58.26.210.814.09.5–23.53.7�صري�ليون

8.09.25.81.43.44.77.111.57.15.65.84.56.35.85.7جنوب �إفريقيا

8.811.77.43.44.85.38.213.17.66.25.64.85.45.95.3�صو�زيلند

17.14.64.44.14.47.37.010.312.17.25.05.012.25.05.0تنز�نيا

4.31.0–0.46.82.20.98.71.92.22.02.42.4–6.53.10.9توغو

5.75.08.06.66.87.314.29.45.55.812.34.24.4–11.02.0�أوغند�

52.422.221.418.018.39.010.712.413.48.27.55.09.98.07.0ز�مبيا
7
9.16.2–6.54.77.84.97.7. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .زمبابوي

 ح�صب �ملعتاد يف تقرير �آفاق �لقت�صاد �لعاملي، ُي�صار �إىل حركات �أ�صعار �مل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية، ولي�ض كتغري�ت حتدث خالل �ل�صنة من �صهر دي�صمرب �إىل دي�صمرب �لذي يليه كما هو �ملعتاد يف بع�ض �لبلد�ن. 
1

ومتثل �لأرقام �خلا�صة بال�صنو�ت �لأخرية تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق بالن�صبة لكثري من �لبلد�ن، وت�صتند بيانات بع�ض �لبلد�ن �إىل �ل�صنو�ت �ملالية.

 �لتغري�ت من دي�صمرب-دي�صمرب. هناك عدة بلد�ن تقوم باإبالغ بيانات �لتغري�ت من �لربع �لر�بع �إىل �لربع �لر�بع. 
2

 بالن�صبة لكثري من �لبلد�ن، ُيقا�ض �لت�صخم يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة على �أ�صا�ض موؤ�رش �أ�صعار �لتجزئة. وُت�صتخدم عادة بيانات �لت�صخم يف موؤ�رش �أ�صعار �مل�صتهلكني بنطاق تغطية �أو�صع و�أكرث حد�ثة بالن�صبة لل�صنو�ت �لأقرب.
3

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
4

 ت�صري تقدير�ت �ملحللني من �لقطاع �خلا�ض �إىل �أن ت�صخم موؤ�رش �أ�صعار �مل�صتهلكني ل يز�ل مرتفعا �إىل حد كبري. وقد �أ�ص�صت �ل�صلطات جمل�صا من �مل�صت�صارين �لأكادمييني لتقييم هذه �مل�صائل.  
5

 �لن�صبة �ملئوية للتغري�ت يف عام 2002 حم�صوبة على �متد�د فرتة 18 �صهر�، ويرجع ذلك �إىل حدوث تغري يف دورة �ل�صنة �ملالية )من يوليو-يونيو �إىل يناير-دي�صمرب(.
6

 توقف تد�ول دولر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند �لبيانات �إىل تقدير�ت خرب�ء �صندوق �لنقد �لدويل لتطور�ت �لأ�صعار و�صعر �ل�رشف  بالدولر �لأمريكي. وقد تختلف تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق لقيمة 
7

�لدولر �لأمريكي عن تقدير�ت �ل�صلطات.
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1
اجلدول األف-8 القت�صادات املتقدمة الرئي�صية: اأر�صدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة

)% من �إجمايل �لناجت �ملحلي ما مل ُيذكر خالف ذلك(

متو�صـــط
توقعات

2003–1994200420052006200720082009201020112015

القت�صادات املتقدمة الرئي�صية

–5.0–8.0–9.3–10.1–4.7–2.1–2.3–3.3–4.2. . .�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–0.7–3.5–4.2–5.4–0.30.51.1–0.3–0.5–0.1فجوة �لناجت

2
–4.5–5.9–6.8–6.1–3.8–2.1–2.3–2.8–3.6. . .�لر�صيد �لهيكلي

الوليات املتحدة

–6.5–9.7–11.1–12.9–6.7–2.7–2.0–3.2–4.4. . .�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–1.3–4.3–4.9–6.0–0.00.30.01.8–0.10.5فجوة �لناجت

2
–5.7–7.1–8.0–7.2–4.9–2.3–2.0–2.3–3.2. . .�لر�صيد �لهيكلي

44.442.242.641.942.447.658.865.872.784.7�صايف �لدين

63.361.461.661.162.171.184.392.799.3110.7�إجمايل �لدين

منطقة اليورو

–2.8–5.1–6.5–6.3–1.9–0.6–1.3–2.5–2.9–2.7�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–0.1–2.5–2.9–0.51.70.83.7–0.9–0.8–0.7فجوة �لناجت

2
–2.5–3.6–4.5–4.3–2.6–1.8–2.1–2.7–3.0–2.8�لر�صيد �لهيكلي

54.455.055.253.351.053.462.367.470.473.8�صايف �لدين

69.769.570.168.365.969.579.084.187.089.3�إجمايل �لدين

3
اأملانيا

–1.4–3.7–4.5–0.20.03.1–1.6–3.3–3.8–2.5�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
0.2–1.5–2.2–1.31.14.3–0.1–2.2–1.8–0.2فجوة �لناجت

4،2
–1.5–2.9–3.1–0.8–0.3–0.3–1.6–2.2–2.9–2.5�لر�صيد �لهيكلي

41.450.553.152.750.149.755.958.760.461.7�صايف �لدين

58.665.768.067.664.966.373.575.376.575.6�إجمايل �لدين

فرن�صا

–2.2–6.0–8.0–7.6–3.3–2.7–2.3–3.0–3.6–3.3�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–0.2–2.9–3.5–3.9–0.00.40.30.81.10.4فجوة �لناجت

4،2
–1.9–3.7–5.0–5.0–3.1–3.2–2.6–3.4–3.6–3.1�لر�صيد �لهيكلي

48.455.256.753.954.157.868.474.577.978.7�صايف �لدين

57.664.966.463.763.867.578.184.287.688.4�إجمايل �لدين

اإيطاليا

–3.0–4.3–5.1–5.2–2.7–1.5–3.3–4.4–3.6–4.2�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
0.0–2.6–3.0–3.7–0.81.50.5–0.00.4–0.1فجوة �لناجت

5،2
–3.1–2.8–3.6–3.9–2.6–2.5–3.4–4.6–4.8–4.4�لر�صيد �لهيكلي

99.788.389.289.787.289.096.899.0100.199.5�صايف �لدين

113.9103.8105.8106.5103.5106.1115.8118.4119.7118.8�إجمايل �لدين

اليابان

–7.4–8.9–9.6–10.2–4.1–2.4–4.0–4.8–6.2–6.0�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–0.2–4.1–5.0–7.1–0.41.6–0.3–0.8–1.1–0.9فجوة �لناجت

2
–7.3–7.2–7.6–7.3–3.6–2.5–3.9–4.6–5.7–5.6�لر�صيد �لهيكلي

48.382.784.684.381.594.9111.6120.7129.5153.4�صايف �لدين

126.0178.1191.6191.3187.7194.7217.6225.9234.1249.2�إجمايل �لدين

اململكة املتحدة 

–2.4–8.1–10.2–10.3–4.9–2.7–2.6–3.3–3.4–2.1�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
–0.6–2.3–2.7–0.00.70.44.0–0.10.3–0.1فجوة �لناجت

2
–1.7–6.2–7.9–8.3–5.6–3.1–2.7–3.1–3.3–1.9�لر�صيد �لهيكلي

37.835.537.338.038.245.661.068.874.076.0�صايف �لدين

43.140.242.143.143.952.168.576.781.983.9�إجمايل �لدين

كندا

–0.2–2.9–4.9–0.91.51.61.60.15.5–1.0�صايف �لإقر��ض/�لقرت��ض
2
0.0–1.5–2.4–0.51.11.51.71.70.13.8فجوة �لناجت

2
–0.2–2.0–3.4–0.40.90.80.60.03.2–1.1�لر�صيد �لهيكلي

56.235.231.026.223.122.429.032.233.532.2�صايف �لدين

90.672.671.669.465.169.881.681.780.571.6�إجمايل �لدين

ملحوظة: يتناول �لإطار �ألف-1 يف �مللحق �لإح�صائي مناق�صة �ملنهجية �ملتبعة يف كل بلد و�لفرت��صات �ملعنية بكل على حدة.

 ت�صري بيانات �لدين �إىل نهاية �ل�صنة. ول تكون بيانات �لدين قابلة للمقارنة عرب �لبلد�ن يف كل �لأحو�ل. 
1

 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي �ملمكن. 
2

 �عتبار� من بد�ية عام 1995 �آلت �إىل �حلكومة �لعامة م�صوؤولية �لتز�مات �لديون وخدمة ديون موؤ�ص�صة ترويهاند�ن�صتالت (Treuhandandstalt) )بالإ�صافة �إىل عدة موؤ�ص�صات �أخرى(. وتعادل هذه �لديون %8 
3

من �إجمايل �لناجت �ملحلي، بينما تعادل مدفوعات خدمتها ما يرت�وح بني 0،5% و1% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

 ل ي�صمل �لإير�د�ت �لكبرية �ملحققة ملرة و�حدة من بيع �لأ�صول، مبا يف ذلك �لرت�خي�ض.
4

 ل ي�صمل �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملرة و�حدة ��صتناد� �إىل �لبيانات �ملتاحة من �ل�صلطات، ويف حالة عدم تو�فر هذه �لبيانات، يتم �ل�صتناد �إىل مقبو�صات بيع �لأ�صول. 
5
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اجلدول األف-9 موجز اأحجام واأ�صعار التجارة العاملية

)�لتغري �ل�صنوي %(

توقعاتمتو�صـــطات

2001–19922011–20022002200320042005200620072008200920102011

جتارة ال�صلع واخلدمات

1
التجارة العاملية

11.47.0–6.85.23.55.410.87.88.97.42.911.0�حلجم

خمف�ض �لأ�صعار

4.71.5–5.64.51.210.59.55.35.68.011.210.3بالدولر �لأمريكي

6.61.2–2.13.65.56.03.87.78.1–6.42.70.5بوحد�ت حقوق �ل�صحب �خلا�صة

حجم التجارة

�ل�صادر�ت

11.06.0–6.54.12.53.39.16.28.76.61.912.4�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

11.99.1–8.38.06.510.215.011.610.39.94.67.8�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

�لو�رد�ت

10.15.2–6.73.62.74.29.36.57.75.00.412.7�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

14.39.9–7.39.26.410.616.011.810.913.09.08.2�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

معدلت التبادل التجاري

–0.1–2.80.6–0.31.8–1.1–1.4–0.00.81.00.2–0.1�لقت�صاد�ت �ملتقدمة
1.20.4–1.41.02.12.35.02.90.03.44.2–0.7�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

جتارة ال�صلع

1
التجارة العاملية

12.57.0–6.85.44.07.011.37.58.87.12.712.0�حلجم

خمف�ض �لأ�صعار

5.81.7–4.40.49.29.46.16.27.711.711.8–1.0بالدولر �لأمريكي

7.61.5–1.03.46.46.73.58.19.6–2.61.3–0.3بوحد�ت حقوق �ل�صحب �خلا�صة

2
اأ�صعار التجارة العاملية بالدولر الأمريكي

3.11.4–13.35.82.52.65.96.76.1–3.21.9–1.0�مل�صنوعات

23.33.3–2.312.52.515.830.741.320.510.736.436.3�لنفط

–16.82.0–6.41.95.915.26.123.214.17.518.7–1.3�ل�صلع �لأولية غري �لوقود
–6.81.3–10.515.223.414.7–5.83.56.314.00.9–2.0�ملو�د �لغذ�ئية

–18.18.413.823.31.611.718.2–8.024.34.80.9–2.0�مل�رشوبات
–23.95.6–17.0–0.64.10.58.85.00.8–0.11.50.2�ملو�د �خلام �لزر�عية

31.41.9–28.6–11.834.622.456.217.48.0–11.13.5–1.1�ملعادن

اأ�صعار التجارة العاملية بوحدات حقوق 
2
ال�صحب اخلا�صة

4.91.1–4.70.02.83.01.73.43.8–1.43.6–0.3�مل�صنوعات

25.53.1–3.110.50.87.123.641.621.06.432.134.8�لنفط

–18.92.3–9.06.323.89.64.116.7–4.50.22.1–0.6�ل�صلع �لأولية غري �لوقود
–8.71.6–11.010.719.512.6–7.80.7–3.91.81.7–1.3�ملو�د �لغذ�ئية

–18.38.89.419.44.113.618.4–6.3–6.122.23.1–1.3�مل�رشوبات
–26.15.8–14.9–0.89.30.93.9–1.6–7.0–1.9–0.90.3�ملو�د �خلام �لزر�عية

33.71.6–26.8–3.327.322.756.912.810.9–9.15.1–0.4�ملعادن

2
اأ�صعار التجارة العاملية باليورو

9.93.2–0.8–0.6–2.31.83.0–3.8–5.4–7.0–2.30.4�مل�صنوعات

31.45.3–18.941.019.51.427.132.7–3.3–5.78.52.8�لنفط

–24.40.2–4.85.922.34.50.114.1–11.6–2.02.63.3�ل�صلع �لأولية غري �لوقود
13.80.5–9.65.614.99.8–3.71.1–11.2–1.32.01.8�ملو�د �لغذ�ئية

–17.87.54.214.87.319.016.7–9.9–1.24.117.912.5�مل�رشوبات
–32.03.8–12.3–7.6–0.38.03.8–5.3–16.0–5.4–3.42.1�ملو�د �خلام �لزر�عية

39.93.8–24.6–22.422.255.07.514.3–6.7–2.27.28.4�ملعادن
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�مللحق �لإح�صائي

اجلدول األف-9 )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

2001–19922011–20022002200320042005200620072008200920102011

جتارة ال�صلع

حجم التجارة

�ل�صادر�ت

12.45.9–6.34.22.85.09.65.78.76.11.813.8�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

12.38.9–8.37.76.911.614.110.79.58.84.38.5�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

3.55.4–4.44.32.612.19.05.74.14.62.75.8م�صدرِّرة للوقود

15.710.4–9.89.08.511.415.912.611.810.65.09.8م�صدرِّرة لغري �لوقود

�لو�رد�ت

11.35.3–6.74.03.45.910.16.48.05.00.313.6�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

14.910.2–7.69.26.411.916.911.910.412.68.49.3�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

7.18.9–3.110.39.610.815.416.511.922.115.110.9م�صدرِّرة للوقود

16.810.5–8.99.05.812.117.211.010.110.56.88.9م�صدرِّرة لغري �لوقود

خمف�صات الأ�صعار بوحدات 

   حقوق ال�صحب اخلا�صة

�ل�صادر�ت

6.00.9–1.72.43.64.32.85.06.6–1.81.2–0.8�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

11.42.7–1.17.414.212.25.513.713.6–1.75.10.2�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

20.02.9–2.88.90.74.317.332.418.87.725.827.6م�صدرِّرة للوقود

8.12.6–0.14.07.59.44.58.56.9–1.33.60.5م�صدرِّرة لغري �لوقود

�لو�رد�ت

5.80.9–0.62.85.45.82.57.410.2–1.82.1–0.9�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

10.12.2–4.07.48.55.110.09.5–0.3–1.63.50.9�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

7.80.7–4.27.58.74.88.17.3–0.73.40.20.1م�صدرِّرة للوقود

10.62.6–4.07.48.45.210.410.0–0.4–1.73.51.1م�صدرِّرة لغري �لوقود

معدلت التبادل التجاري

4.00.20.0–0.32.3–1.4–1.7–0.10.00.91.10.4�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

1.20.5–0.11.60.71.53.36.33.40.43.34.6�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

�ملجموعات �لإقليمية

–0.4–3.43.2–1.32.5–1.6–0.40.91.10.1–0.1–0.6�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية
3
7.11.6–8.812.214.99.32.315.020.6–4.41.7–0.1كومنولث �لدول �مل�صتقلة

0.5–5.32.9–3.1–2.0–1.0–1.4–1.9–0.70.6–0.7–0.3�آ�صيا �لنامية

–0.8–1.2–0.02.31.73.15.65.48.52.43.14.6�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
10.81.4–1.74.40.31.89.322.75.61.213.517.5منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا

9.41.1–4.12.72.15.312.99.43.59.712.4–0.1�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

�ملجموعات �لتحليلية

ح�صب م�صدر �إير�د�ت �لت�صدير

11.32.2–2.15.40.54.412.523.29.32.716.421.9م�صدرِّرة للوقود

0.0–3.42.3–1.8–0.10.60.50.00.10.90.6–0.4م�صدرِّرة لغري �لوقود

للتذكرة

ال�صادرات العاملية مبليارات 

   الدولرات الأمريكية

6،42014،7498،0209،34211،33212،88914،85717،28319،73315،74618،33419،955�ل�صلع و�خلدمات

5،12211،7906،3827،4609،05410،34711،97813،82715،85312،32114،66916،012�ل�صلع

4
23.33.3–2.312.52.515.830.741.320.510.736.436.3متو�صط �صعر �لنفط

19.2259.4124.9528.8937.7653.3564.2771.1397.0361.7876.2078.75بالدولر �لأمريكي للربميل

5
3.11.4–13.35.82.52.65.96.76.1–3.21.9–1.0قيمة وحدة �ل�صادر�ت من �مل�صنوعات

 متو�صط �لتغري �ل�صنوي لل�صادر�ت و�لو�رد�ت �لعاملية كن�صبة مئوية. 
1

 كما هي ممثلة، على �لتو�يل، مبوؤ�رش قيمة وحدة �ل�صادر�ت مل�صنوعات �لقت�صاد�ت �ملتقدمة؛ وت�صكل 83% من �لأوز�ن �لرتجيحية لتجارة �لقت�صاد�ت �ملتقدمة )�صادر�ت �ل�صلع(، ومتو�صط �أ�صعار �لنفط خلام 
2

برنت �ململكة �ملتحدة وخام دبي وخام غرب تك�صا�ض �لو�صيط؛ ومتو�صط �أ�صعار �ل�صوق �لعاملية لل�صلع �لأولية غري �لوقود مرجحا بح�ص�صها من �صادر�ت �ل�صلع �لأولية �لعاملية يف �لفرتة 2004-2002.

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
3

 متو�صط �أ�صعار �لنفط خلام برنت �ململكة �ملتحدة وخام دبي وخام غرب تك�صا�ض �لو�صيط. 
4

 للم�صنوعات �مل�صدرة من �لقت�صاد�ت �ملتقدمة.
5
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اجلدول األف-10 موجز اأر�صدة احل�صاب اجلاري 

)مبليار�ت �لدوالر�ت �الأمريكية(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

–274.4–28.6–110.1–122.6–492.6–343.5–453.0–409.7–219.9–218.4–216.3القت�صادات املتقدمة
–601.7–400.4–466.5–378.4–668.9–718.1–802.6–747.6–630.5–520.7–458.1�لوليات �ملتحدة

1
21.357.222.5–77.9–18.6226.4–43.423.676.614.612.6منطقة �ليورو

112.6136.2172.1165.7170.4211.0157.1141.8166.5133.3121.5�ليابان

2
83.3125.3123.2127.5133.5116.9120.0164.8168.7181.3183.3�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة

للتذكرة

55.980.882.979.589.7113.786.8136.2132.1137.1150.7�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

79.9145.4219.6444.5662.8654.3703.4339.1312.3325.2763.8القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

–112.3–73.8–64.7–40.2–153.0–132.9–87.4–59.8–53.4–33.3–20.1�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية
3
30.335.763.587.596.371.7107.742.474.665.345.2كومنولث �لدول �مل�صتقلة

67.185.092.9167.5289.2418.3435.6321.7273.2308.1731.2�آ�صيا �لنامية  

–109.8–80.2–56.6–21.9–9.221.436.749.815.128.9–16.2�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي
31.360.9103.2215.3284.1272.3343.552.397.1127.1234.5منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا

–24.9–21.4–11.3–15.1–30.89.71.5–2.8–8.0–12.2–12.4�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء
للتذكرة

–23.30.2–11.1–48.7–189.5–66.9–44.6–16.515.364.510.5�لحتاد �لأوروبي
املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

60.5104.9185.9351.9479.4434.9587.3156.3262.9288.3381.3�لوقود

19.540.533.792.6183.4219.4116.0182.849.436.9382.4غري �لوقود

–18.2–18.2–12.6–3.0–9.36.513.6–1.8–0.9–4.4–4.4منها: منتجات �أولية
ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

–426.3–330.0–265.8–176.0–363.5–213.6–118.3–96.5–57.3–32.4–36.8�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف
–26.4–25.1–20.1–15.9–24.8–12.7–10.2–9.0–6.2–7.1–4.8منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

ح�صب جتربة خدمة الدين

�قت�صاد�ت عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت 

–39.5–39.9–31.7–30.2–32.5–18.0–5.6–7.7–2.42.75.9جدولة ديونها خالل 2008-2004
1
34.8209.8310.8210.7216.6202.3296.6489.4–0.2–73.0–136.4العامل

للتذكرة

كن�صبة مئوية من جمموع معامالت �حل�صاب 

�جلاري �لعاملي
0.8–0.4–0.00.10.70.90.50.70.60.70.9

كن�صبة مئوية من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�لعاملي
0.4–0.2–0.00.10.40.60.30.40.30.50.6

 ت�صمل �ل�صهو و�خلطاأ وعدم �لت�صاق يف �إح�صاء�ت مو�زين مدفوعات �حل�صاب �جلاري، وكذلك �لبيانات �مل�صتبعدة �ملتعلقة باملنظمات �لدولية وعدد حمدود من �لبلد�ن. وهي حم�صوبة على �أ�صا�ض حا�صل ر�صيد �لبلد�ن 
1

�ملنفردة يف منطقة �ليورو. ر�جع »ت�صنيف �لبلد�ن« يف مقدمة هذ� �مللحق �لإح�صائي.

 يف هذ� �جلدول، »�قت�صاد�ت �أخرى متقدمة« تعني �لقت�صاد�ت �ملتقدمة ما عد� �لوليات �ملتحدة وبلد�ن منطقة �ليورو و�ليابان.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
3
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اجلدول األف-11 القت�صادات املتقدمة: ر�صيد احل�صاب اجلاري 

)% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

–0.6–0.1–0.3–0.3–1.2–0.9–1.2–1.2–0.7–0.7–0.8القت�صادات املتقدمة
–3.3–2.6–3.2–2.7–4.7–5.1–6.0–5.9–5.3–4.7–4.3�لوليات �ملتحدة

1
0.20.50.2–0.4–0.70.51.20.40.40.40.7منطقة �ليورو

2.01.94.75.16.57.66.74.96.15.83.9�أملانيا

–1.8–1.8–1.8–1.9–1.9–1.0–0.6–1.20.70.50.5فرن�صا
–2.4–2.7–2.9–3.2–3.4–2.4–2.6–1.7–0.9–1.3–0.8�إيطاليا
–4.3–4.8–5.2–5.5–9.7–10.0–9.0–7.4–5.3–3.5–3.3�إ�صبانيا
2.55.57.57.39.38.64.85.45.76.86.3هولند�

0.30.51.84.1–4.64.13.52.62.01.62.9بلجيكا

–4.0–7.7–10.8–11.2–14.6–14.4–11.3–7.3–5.8–6.6–6.5�ليونان
2.71.72.22.22.83.53.32.32.32.42.3�لنم�صا

–8.4–9.2–10.0–10.0–11.6–9.0–9.6–9.1–7.2–5.8–7.7�لربتغال
8.54.86.23.44.24.33.11.31.41.61.7فنلند�

–1.2–1.1–2.7–3.0–5.2–5.3–3.6–3.5–0.00.6–1.0�آيرلند�
–2.3–2.6–1.4–3.2–6.6–5.3–7.8–8.5–7.8–5.9–7.9�جلمهورية �ل�صلوفاكية

–1.0–0.7–0.7–1.5–6.7–4.8–2.5–1.7–2.7–1.10.8�صلوفينيا
10.58.111.911.010.39.75.35.76.97.28.5لك�صمربغ

–6.1–7.4–7.9–8.3–17.5–11.7–7.0–5.9–5.0–2.3–3.8قرب�ض
–4.5–5.3–5.4–6.1–5.6–6.2–9.2–8.8–6.0–2.53.1مالطة

2.93.23.73.63.94.83.22.83.12.31.9�ليابان

–1.1–2.0–2.2–1.1–1.6–2.6–3.4–2.6–2.1–1.6–1.7�ململكة �ملتحدة
–1.8–2.7–2.8–1.71.22.31.91.40.80.42.8كند�

5.12.62.92.0–0.91.93.91.80.60.60.6كوريا

–6.0–2.3–2.4–4.4–4.5–6.2–5.3–5.7–6.0–5.2–3.6�أ�صرت�ليا
8.89.85.84.87.08.96.811.310.09.58.6مقاطعة تايو�ن �ل�صينية

5.07.16.76.98.58.47.67.25.95.76.2�ل�صويد

8.813.313.414.015.19.02.08.59.610.311.3�صوي�رش�

7.610.49.511.412.112.313.68.78.38.39.0منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �لإد�رية �خلا�صة

–0.3–0.6–1.2–1.1–0.6–3.3–2.5–1.3–5.3–6.3–5.7�جلمهورية �لت�صيكية
12.612.312.716.317.214.117.913.116.616.415.8�لرنويج

12.922.817.121.324.226.718.517.820.518.414.1�صنغافورة

2.73.73.34.13.11.61.94.23.43.02.5�لد�منرك

0.61.83.15.12.90.73.86.25.74.5–1.1�إ�رش�ئيل

–6.6–4.4–3.2–3.0–8.6–8.0–8.4–8.3–6.2–4.2–3.9نيوزيلند�
–2.10.4–0.9–6.5–26.0–16.3–25.6–16.1–9.8–1.64.8�آي�صلند�

للتذكرة

–1.3–0.8–0.9–0.8–1.4–1.3–2.0–1.9–1.4–1.5–1.4�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية
2
0.20.50.2–0.6–0.21.7–0.60.30.80.10.1منطقة �ليورو

4.96.76.25.35.46.25.08.57.16.95.8�لقت�صاد�ت �لآ�صيوية �ل�صناعية �جلديدة

 حم�صوبا على �أ�صا�ض حا�صل �أر�صدة �لبلد�ن �ملنفردة يف منطقة �ليورو.
1

 م�صححا لأغر��ض �إبالغ �أوجه �لتفاوت يف �ملعامالت د�خل كل منطقة. 
2
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اجلدول األف-12 القت�صادات ال�صاعدة والنامية: ر�صيد احل�صاب اجلاري

)% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

–4.6–4.0–3.7–2.5–7.9–8.0–6.6–5.1–5.4–4.2–3.1اأوروبا الو�صطى وال�رشقية
–4.9–8.9–9.2–14.0–15.2–10.4–5.6–6.1–4.0–5.0–7.2�ألبانيا

–5.0–5.5–5.5–6.9–14.5–10.7–8.0–17.2–16.4–19.4–17.8�لبو�صنة و�لهر�صك
–4.0–3.1–3.0–9.5–24.2–26.9–18.4–12.4–6.6–5.5–2.4بلغاريا
–6.4–4.7–3.8–5.3–9.2–7.6–6.9–5.5–4.4–5.3–7.5كرو�تيا
–4.54.23.44.0–9.7–17.2–15.3–10.0–11.3–11.3–10.6�إ�صتونيا

–0.20.50.71.8–7.1–6.5–7.1–7.2–8.4–8.0–7.0هنغاريا
–11.5–18.2–18.5–18.6–16.0–8.8–6.7–7.4–8.3–8.1–6.7كو�صوفو

–8.65.52.92.5–13.1–22.3–22.5–12.5–12.9–8.1–6.6لتفيا
–4.21.90.24.2–12.2–14.6–10.7–7.1–7.6–6.9–5.2ليتو�نيا

–3.9–4.4–3.9–7.2–12.8–7.0–0.9–2.6–8.4–4.1–9.5جمهورية مقدونيا �ليوغو�صالفية �ل�صابقة

–9.0–12.0–17.0–30.3–51.8–39.5–24.1–8.5–7.2–6.7. . .�جلبل �لأ�صود
–2.4–2.6–2.4–1.7–5.1–4.8–2.7–1.2–4.0–2.5–2.8بولند�

–4.9–5.4–5.1–4.5–11.9–13.4–10.4–9.8–8.4–5.8–3.3رومانيا
–5.5–9.4–9.6–6.7–17.7–16.0–10.2–8.7–12.1–7.2–8.3�رشبيا

–6.2–5.4–5.2–2.3–5.7–5.9–6.1–4.6–3.7–2.5–0.3تركيا
1
6.56.28.28.77.44.24.92.63.83.01.4كومنولث الدول امل�صتقلة

8.48.210.111.19.55.96.24.04.73.71.3رو�صيا

1.00.61.6–0.81.8–1.00.22.21.30.61.3ما عد� رو�صيا

–8.1–12.6–14.6–16.0–11.8–6.4–1.8–1.0–0.5–6.8–6.2�أرمينيا
1.317.627.335.523.624.122.221.1–29.8–27.8–12.3�أذربيجان

–9.5–13.9–14.0–13.1–8.7–6.7–1.43.9–5.3–2.4–2.3بيالرو�ض
–8.9–12.5–12.0–11.7–22.7–19.7–15.1–11.1–6.9–9.6–6.4جورجيا

3.22.02.5–4.63.2–8.1–2.5–0.81.8–0.9–4.2كاز�خ�صتان

–3.9–9.4–2.15.4–8.1–0.2–1.74.92.83.1–4.0جمهورية قريغيز�صتان
–7.5–11.4–11.2–8.1–16.3–15.3–11.4–7.6–1.8–6.6–1.2مولدوفا
–4.9–22.9–13.9–9.8–1.31.37.06.714.0–7.1–8.6منغوليا

–6.6–5.7–3.6–4.9–7.7–8.6–2.8–2.7–3.9–1.3–3.5طاجيك�صتان
3.422.7–4.7–6.72.70.65.115.715.518.716.1تركمان�صتان

–3.2–1.3–0.4–1.5–7.1–3.7–7.55.810.62.91.5�أوكر�نيا
1.25.87.27.79.17.38.72.73.86.32.0�أوزبك�صتان
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اجلدول األف-12 )تابع(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

2.52.82.64.16.06.95.94.13.03.04.8اآ�صيا النامية

–5.5–0.60.4–1.8–0.90.9–4.9–2.5–4.6–17.0–3.7جمهورية �أفغان�صتان �لإ�صالمية
–0.01.21.11.93.32.51.10.2–0.30.30.3بنغالدي�ض

–23.4–13.8–7.2–9.6–12.22.2–4.3–29.2–17.6–22.8–15.1بوتان
41.247.748.652.856.350.959.146.743.343.250.9بروين د�ر �ل�صالم

–6.8–9.1–7.3–5.2–6.2–2.5–0.6–3.8–2.2–3.6–2.4كمبوديا
2.42.83.67.19.310.69.66.04.75.17.8�ل�صني

–8.2–13.8–10.1–8.9–17.9–13.6–18.7–9.9–12.6–2.56.4فيجي
–2.2–3.1–3.1–2.9–2.0–0.7–1.0–1.41.50.11.3�لهند

–4.03.50.60.13.02.40.02.00.90.11.0�إندوني�صيا
–10.3–8.1–7.1–4.1–0.6–1.0–2.9–18.5–11.1–7.619.5كرييباتي

–20.0–13.6–10.2–17.6–18.5–15.9–11.2–18.1–17.8–13.1–9.8جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�صعبية
8.012.012.115.016.415.917.516.514.713.810.2ماليزيا

–7.4–17.4–26.0–31.7–51.4–41.5–33.0–36.4–15.8–4.5–5.6ملديف
1.8–2.3–2.4–1.6–2.43.77.10.62.2–0.21.0ميامنار

–0.3–0.1–2.74.22.9–6.42.42.71.92.10.1نيبال
–4.2–3.1–2.0–5.7–8.5–4.8–3.9–3.94.91.81.4باك�صتان

5.6–18.5–16.1–4.32.16.18.03.310.06.8–1.4بابو� غينيا �جلديدة

0.41.92.04.54.92.25.34.13.42.1–0.4�لفلبني

–3.0–15.0–9.3–2.0–6.2–15.9–11.1–9.6–8.4–8.3–8.9�صامو�
–32.9–27.6–30.1–21.1–16.4–8.2–1.6–6.316.37.0–4.3جزر �صليمان

–5.0–4.6–4.3–0.5–9.8–4.3–5.3–2.5–3.1–0.4–1.4�رشي لنكا
1.16.30.67.73.62.50.0–3.73.41.74.3تايلند

21.178.8165.5329.0455.6245.3223.8188.4117.7–15.1–15.6تيمور- لي�صتي 

–12.1–20.0–18.6–15.7–11.6–8.8–8.2–0.60.70.45.2تونغا
–6.1–3.8–2.4–2.2–5.9–6.9–5.3–8.4–6.0–5.7–4.6فانو�تو

–6.1–8.1–8.3–8.0–11.9–9.8–0.3–1.1–3.5–4.9–1.7فييت نام
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اجلدول األف-12 )تابع(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

–1.7–1.6–1.2–0.6–0.51.01.41.60.40.7–0.9اأمريكا الالتينية والكاريبي
–15.4–16.7–14.8–25.4–29.4–32.9–31.4–18.9–14.5–12.9–11.5�أنتيغو� وبربود�

8.56.31.72.63.22.31.52.01.71.21.1�لأرجنتني

–12.1–13.7–13.9–12.6–15.9–17.8–19.6–9.9–2.8–5.4–7.4جزر �لبهاما
–3.8–4.2–4.2–5.8–9.6–4.5–6.9–10.7–12.0–6.3–6.5بربادو�ض

–8.0–6.7–5.7–6.8–9.8–4.1–2.1–13.6–14.7–18.2–17.7بليز
1.03.86.511.312.012.14.66.55.24.2–4.1بوليفيا

–3.3–3.0–2.6–1.5–0.81.81.61.20.11.7–1.5�لرب�زيل
–2.3–2.0–2.60.7–2.21.24.94.51.5–1.1–0.9�صيلي

–1.5–2.8–2.7–2.2–2.9–2.8–1.9–1.3–0.8–1.0–1.4كولومبيا
–5.5–4.8–4.2–1.8–9.2–6.3–4.5–4.9–4.3–5.0–5.1كو�صتاريكا

–20.6–23.3–25.4–28.1–31.8–25.0–15.7–26.0–20.4–20.0–18.9دومينيكا
–2.7–6.3–6.9–4.6–9.9–5.3–3.6–5.14.81.4–3.2�جلمهورية �لدومينيكية

–1.8–1.6–0.8–1.03.93.62.20.7–1.6–1.4–3.9�إكو�دور
–3.3–3.1–2.8–1.8–7.6–6.0–4.2–3.5–4.1–4.7–2.8�ل�صلفادور

–24.8–26.0–25.0–25.7–38.7–43.2–33.2–31.3–9.0–25.3–26.6غريناد�
–4.8–3.5–2.9–0.6–4.5–5.2–5.0–4.6–4.9–4.7–6.1غو�تيمال

–7.5–10.2–11.3–8.6–13.2–11.1–13.1–10.1–6.7–5.8–7.5غيانا
–3.3–3.7–2.1–3.2–4.5–0.3–2.61.4–1.6–1.6–0.9هايتي

–6.8–6.9–6.3–3.2–12.9–9.0–3.7–3.0–7.7–6.8–3.6هندور��ض
–3.6–7.3–7.7–10.5–18.3–16.5–10.0–9.5–6.4–7.6–11.1جامايكا
–1.3–1.4–1.2–0.6–1.5–0.8–0.5–0.5–0.7–1.0–2.0�ملك�صيك

–12.3–16.0–16.4–13.7–24.1–17.7–13.6–15.1–14.5–16.1–18.2نيكار�غو�
–4.4–7.9–0.07.9–11.6–7.2–3.1–4.9–7.5–4.5–0.8بنما

–0.7–1.6–1.2–1.0–1.82.32.10.31.41.82.5بار�غو�ي
–1.8–2.2–0.21.3–0.01.43.11.33.7–1.5–1.9بريو

–20.6–22.8–24.7–26.4–34.2–24.0–20.4–18.3–20.1–34.8–39.1�صانت كيت�ض ونيف�ض
–23.7–22.1–21.2–20.0–30.7–31.3–30.2–17.1–10.9–14.7–15.0�صانت لو�صيا

–20.7–33.0–48.3–34.7–35.2–34.6–23.7–22.3–24.4–20.5–11.3�صانت فن�صنت وجزر غرينادين
12.4–0.12.3–7.57.54.02.4–13.0–10.3–18.0–14.4�صورينام

0.98.712.422.539.624.831.39.017.816.717.5ترينيد�د وتوباغو

–1.3–0.7–0.70.1–4.8–0.9–0.00.22.0–2.90.7�أوروغو�ي
فنزويال

8.214.113.817.714.88.812.02.67.88.28.0

4.07.010.016.818.615.215.32.64.45.27.0منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

7.713.013.020.524.722.820.20.33.43.67.0�جلز�ئر

2.04.211.013.815.710.32.75.25.57.7–0.7�لبحرين

–22.5–18.0–14.3–17.3–27.6–24.9–14.7–3.2–3.41.3–1.6جيبوتي
–0.6–1.6–2.0–0.72.44.33.21.61.90.52.4م�رش

3.10.60.68.89.211.97.33.64.24.53.6جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية

6.9–8.6–14.4–6.219.012.512.825.7. . .. . .. . .�لعر�ق

–7.4–8.5–7.2–5.0–9.6–16.9–11.0–5.711.50.118.0�لأردن
11.219.726.237.244.636.840.729.130.130.336.5�لكويت

–9.9–11.2–11.1–9.5–9.3–6.8–5.3–13.4–15.3–13.0–13.9لبنان
3.08.420.339.649.841.741.715.720.120.324.7ليبيا

–1.4–8.7–7.6–12.5–15.7–18.3–1.3–47.2–34.6–3.013.6موريتانيا
–1.8–4.9–5.3–5.0–5.2–3.73.21.71.82.20.1�ملغرب

–5.86.11.4–6.82.44.516.815.45.98.30.6ُعمان
21.925.322.432.826.626.931.214.315.623.018.3قطر

6.313.120.828.527.824.327.86.16.76.28.5�ململكة �لعربية �ل�صعودية

–6.7–7.1–8.9–12.9–9.0–12.5–15.2–11.1–6.5–7.9–10.3�ل�صود�ن
–2.1–3.4–3.9–4.5–3.6–2.2–1.8–2.3–1.6–12.6–3.6�جلمهورية �لعربية �ل�صورية

–2.8–4.1–4.4–2.8–3.8–2.4–1.8–0.9–2.4–2.7–3.2تون�ض
4.98.69.116.420.69.78.64.05.45.66.7�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

–3.5–4.5–4.9–10.7–4.6–4.11.51.63.81.17.0�جلمهورية �ليمنية



�مللحق �لإح�صائي

199 �صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010	 	

اجلدول األف-12 )تتمة(

توقعات

20022003200420052006200720082009201020112015

–1.7–1.9–1.1–1.7–4.31.20.2–0.4–1.4–2.8–3.7اإفريقيا جنوب ال�صحراء
–1.61.31.8–3.516.825.215.67.65.0–5.2–1.3�أنغول

–7.0–9.0–9.6–8.5–8.0–10.1–5.1–6.3–7.0–9.4–7.9بنن
0.44.6–0.5–2.75.73.515.217.214.53.52.1بوت�صو�نا

–8.1–8.1–6.4–6.3–11.7–8.2–9.1–11.6–11.0–9.0–10.2بوركينا فا�صو
–10.2–10.7–9.1–14.5–12.3–15.7–14.5–1.2–8.4–4.6–3.5بوروندي

–1.3–4.1–3.9–2.7–1.61.41.8–3.4–3.4–1.8–5.1�لكامريون
–8.9–18.2–18.6–9.9–12.9–14.7–5.4–3.5–14.3–11.1–11.1�لر�أ�ض �لأخ�رش

–8.9–8.2–7.6–7.8–10.3–6.2–3.0–6.5–1.8–2.2–1.6جمهورية �إفريقيا �لو�صطى
–5.3–25.4–32.0–33.7–13.7–10.6–2.49.0–17.4–48.8–94.7ت�صاد

–10.3–12.5–8.9–7.9–11.1–6.3–6.7–7.4–4.6–3.2–1.7جزر �لقمر
–2.2–21.6–20.7–10.1–15.9–1.1–2.0–12.3–0.43.3–2.5جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية

4.27.92.1–0.67.7–2.11.98.2–0.62.57.5جمهورية �لكونغو

–1.97.26.82.52.0–6.72.11.60.22.80.7كوت ديفو�ر
–6.3–11.6–2.8–7.14.39.116.0–6.2–21.6–0.933.3غينيا �ل�صتو�ئية

–3.23.3–1.4–5.0–5.5–6.1–0.33.6–6.89.70.7�إريرتيا
–4.7–8.0–3.9–5.0–5.6–4.5–9.1–6.3–1.4–1.3–4.5�إثيوبيا
6.99.511.222.915.617.623.416.615.214.39.7غابون

–9.0–10.8–11.1–10.5–12.7–9.7–10.2–13.6–7.0–7.3–6.1غامبيا
–5.7–9.1–11.6–5.2–18.8–12.0–9.9–8.3–4.0–1.6–1.1غانا

–9.5–9.0–9.7–10.1–8.4–8.8–2.2–0.4–2.8–0.8–2.5غينيا
0.22.33.22.01.91.8–5.5–3.50.2–2.6–2.7غينيا-بي�صاو

–4.4–7.4–6.7–6.7–7.9–3.8–2.5–0.10.8–2.20.2كينيا
–12.0–22.4–22.0–4.714.09.50.3–7.9–6.1–13.5–21.7لي�صوتو
–12.7–55.6–36.7–33.2–57.3–31.4–13.9–37.4–32.8–1.4–11.5ليربيا

–7.1–7.1–14.3–20.7–20.6–12.7–8.8–10.6–9.2–6.0–6.0مدغ�صقر
2.0–1.6–1.7–8.1–9.9–1.5–7.9–15.4–11.2–11.7–8.6مالوي

–8.4–9.3–8.0–9.6–12.0–7.7–4.0–8.5–7.9–6.7–3.0مايل
–5.5–9.0–9.4–7.8–10.4–5.6–9.4–5.2–5.21.71.8موري�صيو�ض

–12.8–12.8–13.6–11.9–11.9–9.7–10.7–11.6–10.7–17.3–20.7موز�مبيق
–1.3–6.0–2.6–3.46.17.04.713.89.12.71.7ناميبيا
–7.9–21.1–24.2–23.7–13.0–8.2–8.6–8.9–7.3–7.5–9.7�لنيجر

5.76.626.518.715.714.113.011.810.6–5.9–13.0نيجرييا

–3.5–8.6–7.7–7.3–4.9–2.2–1.81.04.3–2.5–2.0رو�ند�
–36.7–36.6–29.1–28.0–37.7–38.0–28.8–10.3–16.8–14.5–17.0�صان تومي وبرين�صيبي

–9.7–9.1–8.7–8.7–14.3–11.8–9.5–9.0–6.9–6.4–6.0�ل�صنغال
–17.1–35.5–39.5–35.1–51.8–23.0–13.9–19.7–0.26.0–13.6�صي�صيل

–8.3–9.5–9.3–8.4–11.5–5.5–5.6–7.1–5.8–4.8–2.0�صري�ليون
–6.5–5.8–4.3–4.0–7.1–7.2–5.3–3.5–3.0–0.81.0جنوب �إفريقيا

–5.4–12.3–12.6–6.2–0.74.1–7.4–9.14.44.44.1�صو�زيلند
–7.4–8.8–8.8–10.0–10.2–9.1–7.6–3.7–2.3–0.2–3.0تنز�نيا

–6.5–7.0–7.8–7.0–6.4–6.2–5.33.0–3.0–4.2–5.4توغو
–9.1–9.2–6.4–4.0–3.3–3.9–3.4–0.11.4–4.7–4.6�أوغند�
–6.2–3.9–2.4–3.2–7.1–6.5–0.4–8.5–10.4–14.3–13.6ز�مبيا

2
–19.1–20.0–21.6–29.9–23.4–7.6–9.4–12.2. . .. . .. . .زمبابوي

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
1

 توقف تد�ول دولر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند �لبيانات �إىل تقدير�ت خرب�ء �صندوق �لنقد �لدويل لتطور�ت �لأ�صعار و�صعر �ل�رشف  بالدولر �لأمريكي. وقد تختلف تقدير�ت خرب�ء �ل�صندوق لقيمة 
2

�لدولر �لأمريكي عن تقدير�ت �ل�صلطات.
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1
اجلدول األف -13 القت�صادات ال�صاعدة والنامية: �صايف التدفقات املالية

)مبليار�ت �لدوالر�ت �الأمريكية(

متو�صـــط
توقعات

2001–19992002200320042005200620072008200920102011

القت�صادات ال�صاعدة والنامية

75.961.2176.6232.0290.4253.1696.5184.4234.8339.6300.1�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

161.9149.8147.5187.2252.5258.3417.2439.0240.8296.3328.7�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

91.532.832.2–86.982.5–2.123.732.436.9–47.2–23.8تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

–10.560.8–97.6–27.021.15.431.7192.5172.1–41.4–62.1تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية
 
2
–84.640.222.2–94.8–103.1–187.6–116.2–65.1–15.353.7–10.4�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

3
–582.6–677.1–498.4–738.4–1،208.7–756.0–584.3–411.5–324.0–154.2–70.6�لتغري يف �لحتياطيات

للتذكرة

4
41.579.9145.4219.6444.5662.8654.3703.4339.1312.3325.2�حل�صاب �جلاري

اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

25.016.640.151.5102.7121.2187.2153.125.566.681.0�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

16.012.915.131.340.065.077.268.132.327.938.8�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

7.622.314.6–9.5–3.2–2.60.05.617.118.20.4تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

16.427.6–6.43.719.53.144.556.5113.194.614.3تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية

 
2
22.346.732.78.4–0.715.94.99.63.44.56.7�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

 
3
–17.4–32.4–23.1–6.3–30.5–38.9–45.4–12.6–10.4–7.9–5.4�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

5
كومنولث الدول امل�صتقلة

9.3–1.2–62.2–21.05.629.151.6129.296.3–0.3–7.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

4.05.15.413.211.721.328.352.315.722.731.5�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

0.2–1.2–9.5–1.01.02.04.73.94.919.531.4تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

–22.4–22.6–68.5–13.525.481.4117.1–13.512.3–6.4–12.9تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية
 
2
41.97.78.7–19.0–6.0–25.4–18.3–10.1–5.311.2–7.8�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

 
3
–71.1–71.7–27.08.0–168.0–127.8–77.1–54.9–32.7–15.1–13.8�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

�آ�صيا النامية

4.851.681.1143.489.151.7190.038.4161.8135.458.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

49.060.158.568.193.885.6153.3134.264.673.265.1�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

35.824.018.2–67.33.1–23.739.214.445.1–12.1–12.6تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

–61.338.224.3–92.7–11.130.6–36.019.1–3.61.2–31.7تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية
 
2
7.010.37.59.4–1.1–0.51.53.5–17.8–2.410.7�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

3
–395.9–427.4–450.0–505.2–616.0–354.5–277.9–243.2–188.9–112.0–34.3�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

اأمريكا الالتينية والكاريبي

50.89.418.416.745.939.2107.359.925.191.2100.3�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

74.851.338.249.854.731.888.594.063.879.497.5�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

31.16.75.1–3.616.136.417.8–22.9–12.4–16.3–6.1تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

–5.12.4–69.9–16.3–17.6–8.7–12.5–10.2–7.3–25.5–17.8تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية
 
2
1.044.826.36.3–6.0–54.3–39.4–9.814.45.210.8�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

 
3
–28.6–75.0–51.3–50.3–133.4–50.6–33.4–22.3–0.11.433.6�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

53.22.558.611.13.7–1.223.7–10.54.2–19.0–1.8�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

7.99.817.713.135.344.946.757.236.667.864.6�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

–22.1–16.230.3–2.2–43.2–29.9–13.1–23.6–15.6–18.3–8.0تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية
–38.8–5.826.4–49.652.6–38.7–8.46.321.0–10.4–1.7تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية

 
2
–66.5–42.6–65.8–103.7–75.7–76.6–53.7–45.9–32.4–11.3–14.4�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية
 
3
–66.2–26.466.9–186.1–231.7–153.2–128.0–59.7–57.0–19.4–14.6�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

5.12.85.519.022.413.229.726.825.936.646.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 

10.210.712.611.617.09.523.233.327.825.431.2�ل�صتثمار �ملبا�رش �خلا�ض، �صاف

10.211.216.2–9.25.517.510.018.5–1.4–1.5–0.7تدفقات �حلافظة �ل�صتثمارية �خلا�صة، �صافية

–0.5–0.1–12.012.1–3.5–13.8–0.1–1.8–5.8–6.4–4.4تدفقات مالية خا�صة �أخرى، �صافية
 
2
6.68.611.5–2.4–7.5–32.2–9.7–8.3–1.82.4–1.1�لتدفقات �ملالية �لر�صمية، �صافية

 
3
–3.5–7.63.7–17.4–29.0–30.9–22.6–18.8–1.3–1.2–2.6�لتغري يف �لحتياطيات، �صافية

للتذكرة

البلدان امل�صدرة للوقود

–41.1–50.0–54.6–123.6158.9–5.74.7–18.96.5–28.8–17.4�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية 
بلدان اأخرى

93.490.0157.7238.5284.6257.8572.8343.2289.3389.7341.2�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

 يتاألف �صايف �لتدفقات �ملالية من �صايف �ل�صتثمار �ملبا�رش، و�صايف ��صتثمار�ت �حلافظة، و�صايف �لتدفقات �ملالية �لر�صمية و�خلا�صة �لأخرى، و�لتغري�ت يف �لحتياطيات. 
1

 ما عد� �ملنح وت�صتمل على معامالت �لأ�صول �خلارجية و�لتز�مات �لهيئات �لر�صمية.
2

 ت�صري عالمة »ناق�ض« �إىل زيادة.
3

 حا�صل ر�صيد �حل�صاب �جلاري، و�صايف �لتدفقات �ملالية �خلا�صة، و�صايف �لتدفقات �لر�صمية، و�لتغري يف �لحتياطيات ي�صاوي، بالإ�صارة �لعك�صية، حا�صل �حل�صاب �لر�أ�صمايل وبنود �ل�صهو و�خلطاأ. 
4

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
5



�مللحق �لإح�صائي
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1
اجلدول األف-14 القت�صادات ال�صاعدة والنامية: التدفقات املالية اخلا�صة

)مبليار�ت �لدوالر�ت �الأمريكية(

متو�صـــط
توقعات

2001–19992002200320042005200620072008200920102011

القت�صادات ال�صاعدة والنامية

75.961.2176.6232.0290.4253.1696.5184.4234.8339.6300.1�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–458.4–327.5–298.3–638.6–1،029.8–750.3–402.3–240.1–139.0–101.3–128.6�لأ�صول
204.3161.7313.9470.7689.4998.91،721.3819.4533.8667.1757.8�خل�صوم

اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

25.016.640.151.5102.7121.2187.2153.125.566.681.0�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–10.7–3.8–0.4–31.4–46.6–55.3–18.7–31.2–10.4–2.4–9.3�لأ�صول
34.218.550.081.6118.8172.8228.8182.326.871.091.6�خل�صوم

كومنولث الدول امل�صتقلة

9.3–1.2–62.2–21.05.629.151.6129.296.3–0.3–7.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–85.6–69.9–72.8–264.5–160.7–100.4–80.5–53.1–24.4–24.1–16.5�لأ�صول
8.623.945.458.7109.6151.9289.8168.210.668.894.8�خل�صوم

اآ�صيا النامية

4.851.681.1143.489.151.7190.038.4161.8135.458.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–213.5–148.7–128.2–267.0–321.9–237.9–141.0–26.6–35.9–33.5–51.4�لأ�صول
56.285.0116.6169.8229.8288.6511.5305.1289.4283.7272.4�خل�صوم

اأمريكا الالتينية والكاريبي

50.89.418.416.745.939.2107.359.925.191.2100.3�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–88.6–78.2–98.8–82.4–119.3–92.0–50.9–46.9–34.9–26.4–34.6�لأ�صول
85.035.452.363.496.3131.3226.7141.3124.4169.2188.5�خل�صوم

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

53.22.558.611.13.7–1.223.7–10.54.2–19.0–1.8�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–46.1–16.87.710.6–356.8–236.9–93.6–71.3–22.5–7.0–7.4�لأ�صول
50.921.749.8–33.067.194.8213.3409.914.4–5.611.9�خل�صوم

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

5.12.85.519.022.413.229.726.825.936.646.9�لتدفقات �ملالية �خلا�صة، �صافية

–14.0–16.2–5.8–10.2–24.6–27.8–17.6–11.0–10.9–7.8–9.4�لأ�صول
14.710.916.530.240.141.054.536.831.752.860.7�خل�صوم

تتاألف �لتدفقات �ملالية �خلا�صة من �ل�صتثمار �ملبا�رش، و��صتثمار�ت �حلافظة، وتدفقات �ل�صتثمار �لأخرى طويلة �لأجل وق�صرية �لأجل. 
1
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1
اجلدول األف-15 القت�صادات ال�صاعدة والنامية: الحتياطيات

توقعات

2002200320042005200620072008200920102011

                     مبليار�ت �لدوالر�ت �الأمريكية

1،032.51،363.11،814.32،309.23،078.64،374.74،957.05،518.36،194.46،776.3القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

92.8115.9135.8166.2211.7268.1265.4305.8338.2355.5�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية

2
58.092.3148.7214.3355.7548.3502.6512.7584.4655.5 كومنولث �لدول �مل�صتقلة

44.673.8121.5176.5296.2467.6412.7417.8468.7508.1رو�صيا

13.318.527.237.859.580.889.994.9115.7147.4ما عد� رو�صيا

496.7670.3934.61،156.11،489.42،129.02،533.93،007.93،434.43،829.7�آ�صيا �لنامية

292.0409.2615.5822.51،069.51،531.31،950.32،348.82،693.43،025.6�ل�صني

68.299.5127.2132.5171.3267.6248.0266.2281.6295.9�لهند

136.5161.6191.8201.1248.5330.0335.5393.0459.4508.2ما عد� �ل�صني و�لهند

160.5195.4220.6255.3310.3445.1497.3547.8622.8651.4�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

37.548.952.553.385.2179.5192.9237.4274.9292.7�لرب�زيل

50.659.064.174.176.387.195.199.6119.6129.6�ملك�صيك

188.9250.2313.8436.5597.5839.01،001.7987.61،054.51،120.6منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا 

35.539.260.780.8114.0145.2156.2156.4160.1163.6�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

22.025.330.433.748.464.072.378.587.197.3ما عد� نيجرييا وجنوب �إفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

214.9291.7419.1612.9927.21،343.11،473.51،424.81،554.21،670.6�لوقود

817.61،071.41،395.21،696.32،151.43،031.53،483.54،093.44،640.25،105.7غري �لوقود

30.332.235.939.247.358.971.883.395.1103.4منها: منتجات �أولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

461.4585.8686.7777.9976.31،356.31،405.11،593.81،775.81،905.5�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف

22.038.942.442.746.554.354.670.578.786.2منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين

�قت�صاد�ت عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت 

29.935.646.059.872.6100.6104.2119.5126.2132.7   جدولة ديونها خالل 2008-2004

جمموعات اأخرى

16.018.623.324.331.441.545.155.660.669.3�لبلد�ن �لفقرية �ملثقلة بالديون
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اجلدول األف-15 )تتمة(

توقعات

2002200320042005200620072008200920102011

3
 ن�صبة �لحتياطيات �إىل و�رد�ت �ل�صلع و�خلدمات                                              

54.460.563.267.175.486.880.0108.599.596.6القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

39.537.933.935.637.337.330.649.948.947.5�أوروبا �لو�صطى و�ل�رشقية

2
40.852.465.376.8101.1115.581.1118.2115.1113.0كومنولث �لدول �مل�صتقلة

52.971.593.0107.4141.7165.5112.3164.8152.8143.8رو�صيا

23.125.328.032.941.642.135.752.657.565.0ما عد� رو�صيا

67.974.479.481.789.5107.1106.3143.8125.0119.2�آ�صيا �لنامية

89.091.1101.5115.5125.4148.0158.2211.0169.6157.8�ل�صني

90.0107.197.072.875.595.171.581.676.269.7�لهند

41.644.943.638.642.549.141.860.258.258.4ما عد� �ل�صني و�لهند

40.247.244.443.444.853.849.870.563.461.0�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي

60.876.865.654.470.7113.887.6135.9117.9110.0�لرب�زيل

27.331.429.830.527.428.528.538.735.936.5�ملك�صيك

69.379.480.090.4104.0113.9104.7114.8111.0109.2منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا 

31.527.935.238.948.549.342.050.246.442.9�إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء

37.736.234.832.140.841.635.342.643.243.7ما عد� نيجرييا وجنوب �إفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

57.366.676.889.5112.6123.6105.0122.0117.6115.0�لوقود

53.859.060.161.666.076.772.6104.494.691.8غري �لوقود

63.560.054.347.549.747.444.064.558.356.6منها: منتجات �أولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

43.147.344.141.743.950.142.461.058.056.5�قت�صاد�ت �ملركز �ملدين �ل�صايف

منه: متويل ر�صمي
38.960.054.745.642.640.232.746.244.844.0

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين

�قت�صاد�ت عليها متاأخر�ت و/�أو �أعيدت 

31.732.432.634.935.739.432.145.142.040.6   جدولة ديونها خالل 2008-2004

جمموعات اأخرى

31.331.932.027.430.132.628.238.937.739.5�لبلد�ن �لفقرية �ملثقلة بالديون

 مت تقييم �حلياز�ت �لر�صمية من �لذهب يف هذ� �جلدول ب�صعر 35 وحدة حقوق �صحب خا�صة لالأوقية. ويرتتب على هذ� �لُعرف �لتقليل ب�صورة بالغة من حجم �حتياطيات �لبلد�ن �لتي متتلك حياز�ت كبرية من 
1

 

�لذهب.

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
2

 �لحتياطيات يف نهاية �ل�صنة كن�صبة مئوية من و�رد�ت �ل�صلع و�خلدمات يف �ل�صنة �ملذكورة.
3



�آفاق �لقت�صاد �لعاملي: �لتعايف و�ملخاطر و��صتعادة �لتو�زن

اجلدول األف-16 موجز م�صادر املدخرات العاملية وا�صتخداماتها

)% من �إجمايل �لناجت �ملحلي(

توقعاتمتو�صـــطات

1995–19882003–1996200420052006200720082009201020112015–2012

العامل

22.221.822.122.824.124.324.121.823.023.825.1�لدخار

23.322.122.122.523.223.723.821.622.623.324.6�ل�صتثمار

القت�صادات املتقدمة

22.021.020.020.220.920.819.617.118.118.919.7�لدخار

22.721.320.721.221.621.620.917.818.419.020.1�ل�صتثمار

–0.4–0.1–0.3–0.7–1.3–0.8–0.7–1.0–0.7–0.3–0.7�صايف �لإقر��ض
–0.8–0.8–0.8–0.8–0.8–0.8–0.7–0.7–0.7–0.5–0.4حتويالت جارية

0.30.50.71.20.70.40.10.50.50.2–0.6دخل عو�مل �لإنتاج

0.10.20.30.3–0.7–0.6–1.0–0.9–0.30.00.5ر�صيد �ملو�رد

الوليات املتحدة

15.917.014.515.116.214.312.410.912.413.815.5�لدخار

18.419.619.720.320.519.618.014.815.916.518.5�ل�صتثمار

–3.0–2.6–3.4–4.0–5.6–5.2–4.3–5.2–5.2–2.7–2.5�صايف �لإقر��ض
–0.7–0.8–0.9–0.9–0.8–0.8–0.7–0.8–0.7–0.6–0.4حتويالت جارية

0.91.21.0–0.80.71.32.00.60.10.4–0.7دخل عو�مل �لإنتاج

–3.3–3.1–3.4–2.7–4.9–5.0–5.7–5.7–5.1–2.9–1.3ر�صيد �ملو�رد
منطقة اليورو

21.321.921.622.623.422.019.019.619.920.1. . .�لدخار

20.820.420.821.722.321.918.918.818.919.4. . .�ل�صتثمار

0.51.50.80.91.20.10.10.71.00.7. . .�صايف �لإقر��ض

1
–1.3–1.2–1.1–1.1–1.1–1.0–0.9–0.9–0.8–0.7–0.6حتويالت جارية

1
–1.3–0.6–0.4–0.20.10.50.50.00.3–0.5–0.8دخل عو�مل �لإنتاج

1
1.01.72.11.61.31.71.21.52.22.73.3ر�صيد �ملو�رد

اأملانيا

22.920.022.923.225.728.828.423.324.924.523.0�لدخار

23.620.217.116.917.618.318.516.517.017.017.2�ل�صتثمار

5.86.48.110.49.96.87.97.55.9–0.1–0.7�صايف �لإقر��ض

–2.1–1.7–1.6–1.5–1.4–1.3–1.2–1.3–1.3–1.3–1.6حتويالت جارية
–2.12.43.64.64.43.02.31.31.3–0.5–0.8دخل عو�مل �لإنتاج

1.71.75.05.35.77.26.95.37.37.99.2ر�صيد �ملو�رد

فرن�صا

20.221.020.019.820.621.220.117.117.818.418.8�لدخار

20.318.919.520.321.122.222.019.019.620.120.6�ل�صتثمار

–1.8–1.8–1.8–1.9–1.9–1.0–0.6–2.00.50.5–0.2�صايف �لإقر��ض
–1.5–1.4–1.4–1.4–1.2–1.2–1.2–1.3–1.1–0.9–0.7حتويالت جارية

1.01.11.41.61.61.51.31.41.31.2–0.6دخل عو�مل �لإنتاج

–1.5–1.7–1.7–1.8–2.2–1.4–1.0–1.01.90.50.6ر�صيد �ملو�رد
اإيطاليا

20.420.919.919.019.019.417.715.716.417.117.9�لدخار

21.020.220.820.721.621.921.118.919.319.820.4�ل�صتثمار

–2.5–2.7–2.9–3.2–3.4–2.4–2.6–1.7–0.70.9–0.6�صايف �لإقر��ض
–0.8–0.8–0.8–0.8–1.0–0.9–0.9–0.7–0.6–0.5–0.5حتويالت جارية

–1.6–1.8–1.8–1.8–1.9–1.3–0.9–1.0–1.1–1.1–1.5دخل عو�مل �لإنتاج
–0.00.1–0.2–0.5–0.5–0.3–1.32.30.70.00.8ر�صيد �ملو�رد

اليابان

33.128.126.827.227.728.526.823.123.223.324.0�لدخار

30.725.623.023.623.823.723.620.420.121.021.9�ل�صتثمار

2.32.53.73.63.94.83.22.73.12.32.1�صايف �لإقر��ض

–0.1–0.2–0.2–0.2–0.3–0.3–0.2–0.2–0.2–0.2–0.2حتويالت جارية
0.81.51.82.32.73.13.12.52.42.42.6دخل عو�مل �لإنتاج

–1.71.32.01.51.41.90.40.50.90.10.4ر�صيد �ملو�رد
اململكة املتحدة

15.816.015.014.514.115.615.012.512.212.814.8�لدخار

18.417.417.117.117.518.216.613.614.414.916.2�ل�صتثمار

–1.4–2.0–2.2–1.1–1.6–2.6–3.4–2.6–2.1–1.5–2.6�صايف �لإقر��ض
–1.1–1.1–1.1–1.1–1.0–1.0–0.9–0.9–0.9–0.8–0.7حتويالت جارية

0.71.51.70.61.41.92.21.61.31.0–0.4دخل عو�مل �لإنتاج

–1.3–2.3–2.7–2.3–2.6–3.1–3.1–3.4–2.7–1.3–1.5ر�صيد �ملو�رد
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اجلدول األف-16 )تابع(

توقعاتمتو�صـــطات

1995–19882003–1996200420052006200720082009201020112015–2012

كندا 

16.720.823.024.024.424.123.618.119.019.720.4�لدخار

19.919.820.722.123.023.223.121.021.822.522.5�ل�صتثمار

–2.1–2.7–2.8–1.02.31.91.40.80.42.9–3.2�صايف �لإقر��ض
–0.2–0.2–0.1–0.00.1–0.1–0.1–0.1–0.10.1–0.1حتويالت جارية

–1.6–1.2–1.1–0.9–1.0–0.9–0.9–1.7–1.9–2.9–3.5دخل عو�مل �لإنتاج
–0.3–1.4–1.6–0.53.84.23.72.41.91.51.8ر�صيد �ملو�رد

القت�صادات الآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

35.532.232.931.631.932.532.732.233.633.532.9�لدخار

32.128.126.726.126.426.127.823.626.526.626.9�ل�صتثمار

3.44.16.25.55.56.45.08.67.16.96.0�صايف �لإقر��ض

–0.5–0.5–0.5–0.6–0.6–0.7–0.7–0.7–0.7–0.4–0.1حتويالت جارية
1.00.40.50.20.50.71.41.40.60.20.4دخل عو�مل �لإنتاج

2.54.26.46.05.76.34.17.87.07.26.1ر�صيد �ملو�رد

القت�صادات ال�صاعدة والنامية

23.425.029.631.133.033.333.832.132.532.933.8�لدخار

25.925.027.326.927.929.230.330.131.031.532.0�ل�صتثمار

0.02.54.15.14.03.52.01.61.51.9–2.0�صايف �لإقر��ض

0.61.11.61.71.81.61.51.41.31.31.2حتويالت جارية

–1.1–1.4–1.5–1.3–1.6–1.6–1.7–1.8–1.9–1.9–1.7دخل عو�مل �لإنتاج
0.82.74.25.14.13.71.81.61.61.7–0.9ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

1.74.07.09.311.514.17.04.84.44.24.4�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.81.54.65.45.97.73.92.83.32.62.3�لتغري يف �لحتياطيات

املجموعات الإقليمية

اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

21.618.116.416.516.916.917.116.617.117.618.4�لدخار

23.121.421.821.523.525.025.018.920.721.522.8�ل�صتثمار

–4.4–3.9–3.7–2.4–7.8–8.1–6.7–5.1–5.4–3.2–1.4�صايف �لإقر��ض
1.72.02.01.92.01.81.71.91.61.71.7حتويالت جارية

–2.0–2.2–2.2–2.2–2.5–2.9–2.4–2.1–2.5–1.3–1.7دخل عو�مل �لإنتاج
–4.2–3.6–3.3–2.2–7.1–7.0–6.3–4.9–5.0–4.1–1.4ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.82.04.05.16.35.32.31.62.82.12.7�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

1.21.33.93.01.90.31.41.90.91.1–0.2�لتغري يف �لحتياطيات

2
كومنولث الدول امل�صتقلة

24.125.230.030.030.330.730.522.624.425.125.1�لدخار

37.420.621.621.223.026.725.719.820.522.223.6�ل�صتثمار

4.78.48.87.34.04.82.83.93.01.6–10.3�صايف �لإقر��ض

0.80.50.50.50.40.30.40.40.30.30.3حتويالت جارية

–2.0–3.1–3.9–3.6–3.4–2.9–3.3–2.7–2.2–2.8–1.3دخل عو�مل �لإنتاج
6.99.911.010.36.88.05.87.45.83.5–10.2ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

1.06.514.115.414.817.410.01.55.65.84.3�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.53.73.21.9–2.17.17.79.89.81.2–0.3�لتغري يف �لحتياطيات

اآ�صيا النامية

30.332.938.440.242.943.844.245.044.644.745.4�لدخار 

32.731.535.836.136.936.938.440.941.641.741.5�ل�صتثمار

1.42.64.16.06.95.84.13.03.04.0–2.4�صايف �لإقر��ض

0.91.52.12.22.22.22.01.71.81.81.7حتويالت جارية

0.0–0.00.00.00.1–0.2–0.4–0.7–1.0–1.5–1.8دخل عو�مل �لإنتاج

1.41.62.64.24.93.82.41.11.32.2–1.5ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

4.25.47.39.511.314.69.07.15.45.05.7�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

1.52.46.96.87.410.26.85.74.73.93.3�لتغري يف �لحتياطيات
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اجلدول األف-16 )تابع(

توقعاتمتو�صـــطات

1995–19882003–1996200420052006200720082009201020112015–2012

اأمريكا الالتينية والكاريبي

19.218.521.821.923.122.422.419.219.819.920.5�لدخار

20.320.920.820.521.722.323.619.821.121.722.5�ل�صتثمار

–2.0–1.8–1.3–0.6–1.01.41.40.11.2–2.5–1.2�صايف �لإقر��ض
0.81.22.12.02.11.81.61.51.31.31.4حتويالت جارية

–2.6–2.8–2.8–2.6–3.1–3.0–3.3–3.1–3.1–3.0–2.3دخل عو�مل �لإنتاج
–0.7–2.12.42.61.30.30.50.10.3–0.30.7ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.42.12.93.43.26.32.23.52.31.61.3�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.70.31.01.31.63.61.21.31.60.60.5�لتغري يف �لحتياطيات

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

20.327.334.441.042.442.343.732.033.333.834.2�لدخار

24.423.525.223.723.627.328.329.328.928.622.8�ل�صتثمار

–3.810.317.419.015.315.43.65.05.84.4–4.1�صايف �لإقر��ض
1.7–1.4–1.3–1.4–1.0–0.8–0.00.3–0.6–1.3–2.1حتويالت جارية

–2.0–0.8–0.11.21.30.50.20.8–0.90.70.1دخل عو�مل �لإنتاج
–4.411.117.318.415.015.94.06.67.44.2–2.9ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.35.615.022.731.636.012.34.24.55.62.7�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

3.02.71.1–0.32.25.810.010.012.98.31.3�لتغري يف �لحتياطيات

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

16.216.118.419.324.922.822.520.922.520.920.2�لدخار

17.018.419.719.620.521.622.522.323.422.621.5�ل�صتثمار

–1.3–1.7–0.9–4.51.20.01.4–0.3–1.3–2.3–0.9�صايف �لإقر��ض
2.02.22.62.64.64.64.54.74.03.63.4حتويالت جارية

–5.0–4.7–4.7–4.0–5.8–5.8–4.4–5.5–5.0–4.0–2.9دخل عو�مل �لإنتاج
0.3–0.6–0.1–1.22.74.42.61.42.0–0.20.2ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.42.42.54.79.47.73.73.65.34.64.4�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.40.30.9–0.50.83.63.64.33.51.90.9�لتغري يف �لحتياطيات

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

م�صدِّرة للوقود

20.428.033.738.139.838.538.929.431.231.330.9�لدخار

25.222.923.522.323.126.626.324.924.825.125.1�ل�صتثمار

5.110.915.916.812.012.64.96.76.55.8–2.9�صايف �لإقر��ض

–1.1–1.0–1.0–1.0–0.7–0.7–0.3–0.6–1.1–1.8–3.5حتويالت جارية
–1.4–2.6–3.0–2.1–2.7–1.9–1.9–2.2–2.0–0.51.2دخل عو�مل �لإنتاج

0.38.214.018.719.214.816.27.510.39.88.5ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.66.614.921.224.927.412.43.85.96.46.0�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

3.12.52.5–1.77.09.210.411.03.71.5–0.1�لتغري يف �لحتياطيات

م�صدِّرة لغري الوقود

23.824.428.729.231.131.832.332.732.833.234.6�لدخار

25.725.428.228.129.330.031.531.432.533.033.7�ل�صتثمار

0.51.11.91.80.81.30.30.20.9–1.1–1.8�صايف �لإقر��ض

1.41.72.32.32.42.32.12.01.91.91.8حتويالت جارية

–1.0–1.1–1.1–1.1–1.3–1.5–1.6–1.7–1.9–2.0–2.1دخل عو�مل �لإنتاج
0.0–0.5–0.40.5–0.00.41.11.00.1–0.7–1.2ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

1.93.45.16.27.610.25.45.14.13.64.0�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

1.01.54.04.44.66.73.93.93.32.62.3�لتغري يف �لحتياطيات
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اجلدول األف-16 )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

1995–19882003–1996200420052006200720082009201020112015–2012

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

20.319.021.621.522.622.922.020.621.421.923.5�لدخار

22.121.422.723.124.225.525.822.524.024.926.5�ل�صتثمار

–3.0–3.0–2.6–1.9–3.8–2.6–1.7–1.6–1.1–2.4–1.9�صايف �لإقر��ض
1.72.23.03.03.02.92.82.82.62.52.5حتويالت جارية

–2.3–2.4–2.4–2.3–2.5–2.6–2.6–2.5–2.5–2.3–1.9دخل عو�مل �لإنتاج
–3.2–3.1–2.8–2.5–4.1–2.9–2.2–2.1–1.6–2.4–1.6ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.62.03.23.04.56.21.62.22.41.81.9�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.70.81.62.02.54.01.01.51.81.21.1�لتغري يف �لحتياطيات

التمويل الر�صمي

17.218.021.020.921.221.819.621.621.522.023.7�لدخار

20.320.823.324.024.324.924.524.325.226.427.2�ل�صتثمار

–3.5–4.4–3.7–2.7–4.9–3.1–3.1–3.1–2.3–2.8–3.2�صايف �لإقر��ض
5.56.59.710.310.410.710.710.710.710.19.3حتويالت جارية

–1.6–2.1–1.6–1.2–1.2–1.2–2.0–2.2–2.1–2.0–2.0دخل عو�مل �لإنتاج
–11.3–12.6–13.0–12.4–14.6–12.6–11.5–11.4–9.8–7.3–6.7ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

0.91.70.20.71.50.91.3–0.80.30.84.2�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

1.41.30.80.61.32.20.42.91.91.61.7�لتغري يف �لحتياطيات

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين

اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

   جدولة ديونها خالل 2008-2004

14.715.119.821.022.821.920.818.819.619.719.8�لدخار

18.118.620.722.223.324.424.922.122.923.623.2�ل�صتثمار

–3.4–3.9–3.3–3.3–4.1–2.5–0.5–1.1–0.8–3.5–3.4�صايف �لإقر��ض
1.82.85.35.25.04.64.14.13.83.63.4حتويالت جارية

–3.4–4.0–3.8–3.7–4.6–4.2–3.9–4.4–5.1–4.4–3.6دخل عو�مل �لإنتاج
–3.5–3.7–3.4–3.9–3.8–2.9–1.7–2.0–1.2–2.0–1.6ر�صيد �ملو�رد

للتذكرة

1.82.93.42.63.65.51.30.91.71.31.7�قتناء �لأ�صول �لأجنبية

0.30.32.53.32.13.60.61.50.80.71.1�لتغري يف �لحتياطيات

ملحوظة: ت�صتند �لتقدير�ت يف هذ� �جلدول �إىل �إح�صاء�ت �حل�صابات �لقومية وميز�ن �ملدفوعات للبلد�ن �ملنفردة. وحُت�صب �لأرقام �ملجمعة للمجموعات �لُقْطرية �ملختلفة على �عتبار �أنها حا�صل قيم للدولر �لأمريكي 

حة باإجمايل �لناجت �ملحلي �ملقوم بتعادل  يف �لبلد�ن �ملنفردة ذ�ت �ل�صلة. ويختلف ذلك عن عمليات �حل�صاب يف عدد �إبريل 2005 و�لأعد�د �ل�صابقة من تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي، حيث كانت �لأرقام �ملجمعة مرجَّ

�لقومية وبيانات �صايف  �إجمايل �ل�صتثمار �ملحلي يف �حل�صابات  �أ�صا�ض بيانات  �لبلد�ن على  �لقومي يف كثري من  �لعاملي. وقد و�صعت تقدير�ت �لدخار  �لناجت �ملحلي  �إجمايل  �ل�رش�ئية كح�صة من جمموع  �لقوى 

�ل�صتثمار �لأجنبي �مل�صتمدة من ميز�ن �ملدفوعات. ويتاألف �صايف �ل�صتثمار �لأجنبي �لذي يكافئ ر�صيد �حل�صاب �جلاري من ثالثة عنا�رش هي: �لتحويالت �جلارية، و�صايف دخل عو�مل �لإنتاج، ور�صيد �ملو�رد. وي�صري 

�لتنوع يف م�صادر �لبيانات، �لذي يفر�صه مدى تو�فرها، �إىل وجود �أوجه تفاوت �إح�صائي يف تقدير�ت �ملدخر�ت �لقومية �مل�صتقة. كذلك فاإن �ل�صهو و�خلطاأ وعدم �لت�صاق يف �إح�صاء�ت ميز�ن �ملدفوعات توؤثر جميعها 

على تقدير�ت �صايف �لإقر��ض. وجند على �مل�صتوى �لعاملي �أن �صايف �لإقر��ض، �لذي يكون �صفر� من �لناحية �لنظرية، ي�صاوي �لتفاوت يف �حل�صاب �جلاري �لعاملي. ورغم هذ� �لق�صور �لإح�صائي، فاإن تقدير�ت تدفق 

�لأمو�ل، كتلك �لو�ردة يف هذه �جلد�ول، تعترب �إطار� مفيد� لتحليل تطور�ت �لدخار و�ل�صتثمار على مد�ر �لفرت�ت �لزمنية وعرب خمتلف �ملناطق و�لبلد�ن. 

 حم�صوبا على �أ�صا�ض بيانات �لبلد�ن �ملنفردة ملنطقة �ليورو.
1

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث �لدول �مل�صتقلة، �صمن هذه �ملجموعة لأ�صباب تتعلق بالعو�مل �جلغر�فية و�أوجه �لت�صابه يف �لهيكل �لقت�صادي.
2

�مللحق �لإح�صائي
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اجلدول األف-17 موجز ال�صيناريو الأ�صا�صي العاملي يف الأجل املتو�صط

توقعاتمتو�صـــطات

1999–19922007–200020082009201020112011–20082015–2012

4.84.22.84.6–3.14.22.80.6اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي العاملي

2.72.20.42.5–2.82.60.23.2�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

3.66.56.02.57.16.45.56.6�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

للتذكرة

�لناجت �ملمكن

2.52.31.41.01.11.31.21.6�لقت�صاد�ت �ملتقدمة �لرئي�صية

1
11.47.02.26.9–7.16.92.911.0حجم التجارة العاملية

�لو�رد�ت

10.15.20.45.5–6.95.80.412.7�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

14.39.95.99.2–7.210.59.08.2�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

�ل�صادر�ت

11.06.01.25.5–6.85.91.912.4�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

11.99.14.29.2–8.59.84.67.8�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

معدلت �لتبادل �لتجاري

–0.00.1–0.1–2.80.6–1.8–0.20.3�لقت�صاد�ت �ملتقدمة 
1.20.40.20.2–2.13.44.2–1.3�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

الأ�صعار العاملية بالدولر الأمريكي

3.11.41.21.2–2.86.76.1–0.6�مل�صنوعات

23.33.32.62.7–18.836.436.3–0.9�لنفط

–0.01.5–16.82.0–7.97.518.7–1.5�ل�صلع �لأولية غري �لوقود
اأ�صعار امل�صتهلكني

2.42.13.40.11.41.31.61.7�لقت�صاد�ت �ملتقدمة

47.26.79.25.26.25.26.54.1�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

اأ�صعار الفائدة )%(

2
0.11.2–0.4–3.21.10.90.20.3�صعر ليبور �حلقيقي ل�صتة �أ�صهر

3
3.82.10.43.21.92.52.03.1�صعر �لفائدة �حلقيقي طويل �لأجل يف �لعامل

اأر�صدة احل�صاب  اجلاري

–0.3–0.5–0.1–0.3–0.3–1.2–0.00.9�لقت�صاد�ت �ملتقدمة
2.63.71.91.51.42.11.9–1.5�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

جمموع الدين اخلارجي

37.432.724.527.324.724.025.122.4�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

خدمة الدين

7.710.09.29.58.27.88.77.7�لقت�صاد�ت �ل�صاعدة و�لنامية

 ت�صري �لبيانات �إىل جتارة �ل�صلع و�خلدمات.
1

 �صعر �لفائدة بني بنوك لندن على �لود�ئع بالدولر �لأمريكي ناق�ض �لتغري كن�صبة مئوية يف خمف�ض �إجمايل �لناجت �ملحلي �لأمريكي.
2

 متو�صط �أ�صعار �ل�صند�ت �حلكومية لع�رش �صنو�ت )�أو لأقرب �أجل ��صتحقاق( مرجحا باإجمايل �لناجت �ملحلي لكند� وفرن�صا و�أملانيا و�إيطاليا و�ليابان و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة.
3

�لتغري �ل�صنوي % ما مل يذكر خالف ذلك

% من �إجمايل �لناجت �ملحلي
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اآفاق االقت�صاد العالمي 

مو�صوعات مختارة

اأر�صيف اآفاق االقت�صاد العالمي

مايو 2000 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �أ�صعار �الأ�صول و�لدورة �القت�صادية 

�أكتوبر 2000 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  تركيز خا�ص على �قت�صاد�ت �لتحول 

مايو 2001 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �صيا�صة �لمالية �لعامة و��صتقر�ر �القت�صاد �لكلي 

�أكتوبر 2001 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  ثورة تكنولوجيا �لمعلومات 

�إبريل 2002 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  دور�ت �لركود و�النتعا�ص 

�صبتمبر 2002 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لتجارة و�لتمويل 

�إبريل 2003 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لنمو و�لموؤ�ص�صات 

�صبتمبر 2003 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لدين �لعام في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة 

�إبريل 2004 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  دفع عجلة �الإ�صالحات �لهيكلية 

�صبتمبر 2004 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لتحول �لديمغر�في �لعالمي 

�إبريل 2005 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لعولمة و�الختالالت �لخارجية 

�صبتمبر 2005 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  بناء �لموؤ�ص�صات 

�إبريل 2006 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لعولمة و�لت�صخم 

�صبتمبر 2006 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لنظم �لمالية و�لدور�ت �القت�صادية 

�إبريل 2007 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لتد�عيات و�لدور�ت في �القت�صاد �لعالمي  

�أكتوبر 2007 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �لعولمة وعدم �لم�صاو�ة 

�إبريل 2008 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �الإ�صكان و�لدورة �القت�صادية 

�أكتوبر 2008 �آفاق �القت�صاد �لعالمي:  �ل�صغط �لمالي و�لهبوط �القت�صادي و�لتعافي 

�إبريل 2009 �آفاق �القت�صاد �لعالمي: �الأزمة و�لتعافي 

�أكتوبر 2009 �آفاق �القت�صاد �لعالمي: �لحفاظ على �لتعافي 

�إبريل 2010 �آفاق �القت�صاد �لعالمي: �إعادة تو�زن �لنمو 

�أكتوبر 2010 �آفاق �القت�صاد �لعالمي: �لتعافي و�لمخاطر و�إعادة �لتو�زن 

اأوال: المنهجية ـ التجميع واإعداد النماذج والتنبوؤ

�إبريل 2003، �الإطار 3-4 نموذج �القت�صاد �لعالمي 

�صبتمبر 2003، �الإطار 2-1 كيف ينبغي قيا�ص �لنمو �القت�صادي �لعالمي؟ 

�صبتمبر 2003، �الإطار 2-2 قيا�ص �الحتياطات �الأجنبية 

�إبريل 2004، �الإطار 2-2 �آثار �لتخفي�صات �ل�صريبية في نموذج مالي عالمي 

�إبريل 2006، �الإطار 3-1 ما هو مدى دقة �لتنبوؤ�ت في تقرير اآفاق االقت�صاد العالمي 

�إبريل 2006، �الإطار 1-4 �لخط �لفا�صل بين �لمدخر�ت �ل�صخ�صية ومدخر�ت �ل�صركات 

�أكتوبر 2007، �الإطار 1-4 قيا�ص عدم �لم�صاو�ة: ق�صايا �لمفاهيم و�لمنهجيات و�لقيا�ص 

موؤ�صر�ت �لدورة �القت�صادية �لجديدة في �أمريكا �لالتينية:

�أكتوبر 2007، �الإطار 3-5      �إعادة بناء �لبيانات �لتاريخية 

�إبريل 2008، �لملحق 1-1 �نعكا�صات �لتقدير�ت �لجديدة لتعادل �لقوى �ل�صر�ئية على قيا�ص �لنمو �لعالمي 

�أكتوبر 2008، �الإطار 3-1 قيا�ص فجو�ت �لناتج  

�أكتوبر 2008، �لملحق 1-1 تقدير و�إي�صاح �لمخاطر �لمحيطة باالقت�صاد �لعالمي  
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�إبريل 2009، �لملحق 1- 2 �ل�صكل �لمروحي للنمو �لعالمي 

�أكتوبر 2010، �لملحق 2-1 موؤ�صر�ت تتبع �لنمو 

�أكتوبر 2010، �الإطار 1- 3 �ال�صتدالل على �لناتج �لممكن من �لبيانات �لم�صو�صة: منظور نموذج �لتوقعات �لعالمية 

�أكتوبر 2010، �الإطار 4-1 عدم �ت�صاق تد�بير �إعادة �لتو�زن 

ثانيا: ا�صتق�صاءات تاريخية

�إبريل 2003، �الإطار 1-2 منظور تاريخي لدور�ت �لتو�صع و�النكما�ص و�لركود �القت�صادي 

�إبريل 2003، �الإطار 1-3 �لتنمية �لموؤ�ص�صة: تاأثير �لتاريخ و�لجغر�فيا 

�إبريل 2005، �الإطار 1-3 �الختالالت �لخارجية بين �لما�صي و�لحا�صر 

�إبريل 2006، �الإطار 1-1 �أ�صعار �لفائدة طويلة �الأجل من منظور تاريخي 

�إبريل 2006، �الإطار 2-2 �إعادة تدوير �لبترودوالر في �ل�صبعينات 

�أكتوبر 2008، �الإطار 3-6 �لمنظور �لتاريخي للنمو و�لح�صاب �لجاري 

�أكتوبر 2009، �الإطار 1-4 �الأزمات �لمالية �لدولية من منظور تاريخي  

ثالثا: النمو االقت�صادي — الم�صادر واالأنماط

�إبريل 2003، �لف�صل �لثالث �لنمو و�لموؤ�ص�صات 

�إبريل 2003، �الإطار 2-1 هل مات �القت�صاد �لجديد؟ 

�إبريل 2003، �الإطار 2-3 هل عجلت �لركائز �لخارجية �الإ�صالح �لموؤ�ص�صي من �لناحية �لعملية؟ 

�إبريل 2003، �الإطار 4-3 �لتنمية �لموؤ�ص�صية: دور �صندوق �لنقد �لدولي 

�إبريل 2003، �لملحق 2-1 ما هو �أثر �لحرب في �لعر�ق على �القت�صاد �لعالمي؟ 

كيف يمكن ت�صريع وتيرة �لنمو �القت�صادي في منطقة �ل�صرق �الأو�صط 

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثاني      و�صمال �إفريقيا 

�صبتمبر 2003، �الإطار 1-1 �لتغير�ت �الأخيرة في �الأو�صاع �لنقدية و�لمالية في مناطق �لعمالت �لرئي�صية 

�صبتمبر 2003، �الإطار 1-2 ح�صاب �لنمو في �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا 

�صبتمبر 2003، �الإطار 3-1 �إد�رة تدفقات �لمعونة �لمتز�يدة �إلى �لبلد�ن �لنامية 

�صبتمبر 2004، �لف�صل �لثالث كيف يوؤثر �لتغير �لديمغر�في على �القت�صاد �لعالمي؟ 

�صبتمبر 2004، �الإطار 3-3 نق�ص �لمناعة �لب�صرية/�الإيدز: �الآثار �لديمغر�فية و�القت�صادية و�لمالية �لعامة 

�صبتمبر 2004، �الإطار 4-3 �آثار �لتغير �لديمغر�في على نظم �لرعاية �ل�صحية 

�إبريل 2005، �لف�صل �لثاني تحويالت �لعاملين و�لتنمية �القت�صادية 

�إبريل 2005، �لف�صل �لثاني تقلب �لناتج في بلد�ن �الأ�صو�ق �ل�صاعدة و�لبلد�ن �لنامية 

كيف يمكن لعدم ��صتقر�ر �القت�صاد �لكلي �أن يعيق �لنمو في �إفريقيا 

�إبريل 2005، �الإطار 5-1      جنوب �ل�صحر�ء؟ 

كيف ينبغي لبلد�ن �ل�صرق �الأو�صط و�آ�صيا �لو�صطى �لم�صدرة للنفط �أن ت�صتخدم

�إبريل 2005، �الإطار 6-1      �إير�د�تها �لنفطية؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 3-2 ما هي �أ�صر�ر �لتقلب؟ 

�صبتمبر 2005، �لف�صل �لثالث بناء �لموؤ�ص�صات 

�صبتمبر 2005، �الإطار 2-2 عائد �ال�صتثمار في �لبلد�ن �ل�صناعية و�لبلد�ن �لنامية 

�صبتمبر 2005، �الإطار 2-3 ��صتخد�م �أدو�ت معينة للحد من �لف�صاد 

�صبتمبر 2005، �الإطار 3-3 �ختبار �أثر �لتحويالت بال مقابل على �لموؤ�ص�صات 

�إبريل 2006، �الإطار 2-1 �أثر �لت�صحيحات �الأخيرة في �أ�صو�ق �الإ�صكان في �لبلد�ن �ل�صناعية 

�إبريل 2006، �لف�صل �لر�بع في خ�صم من �ل�صيولة �لنقدية: ما �صبب وفرة �لمدخر�ت في قطاع �ل�صركات 

�إبريل 2006، �لملحق 2-1 �لتد�عيات �لعالمية لوباء �أنفلونز� �لطيور 
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�صبتمبر 2006، �لف�صل �لثالث �ل�صعود �الأ�صيوي: �أنماط �لتنمية و�لنمو �القت�صادي 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-3 �لنمو �لممكن للناتج و�الإنتاجية في �ليابان 

�صبتمبر 2006، �الإطار 2-3 تطور جودة حوكمة �ل�صركات و�أثره في �آ�صيا 

ف�صل �لقاطرة عن �لقطار؟ �لتد�عيات و�لدور�ت في �القت�صاد �لعالمي  �إبريل 2007، �لف�صل �لر�بع

�إبريل 2007، �الإطار 3-4 �لتد�عيات وتز�من �لدور�ت �القت�صادية �لدولية: من منظور �أو�صع 

�أكتوبر 2007، �الإطار 1-2 ما هي �لمخاطر �لتي تمثلها �أ�صو�ق �لم�صاكن للنمو �لعالمي؟ 

�أكتوبر 2007، �لملحق 2-1 تغير �لمناخ: �لتاأثير �القت�صادي و�ال�صتجابات على م�صتوى �ل�صيا�صات 

�أكتوبر 2007، �الإطار 7-1 �لنقا�ص �لد�ئر حول تطبيق �صعر �لخ�صم 

�أكتوبر 2007، �الإطار 8-1  )Weitzman, 1974 ل�صر�ئب مقارنة بالكميات في ظل عدم �ليقين )در��صة�

�أكتوبر 2007، �الإطار 9-1 تجارب �التجار في رخ�ص �إطالق �النبعاثات في �التحاد �الأوروبي 

�أكتوبر 2007، �لف�صل �لخام�ص �لدورة �القت�صادية �لعالمية وديناميكيتها �لمتغيرة 

�أكتوبر 2007، �الإطار 1-5 �القت�صاد�ت �لرئي�صية وتقلبات �لنمو �لعالمي 

�أكتوبر 2007، �الإطار 2-5 تح�صن �أد�ء �القت�صاد �لكلي — هل هو ح�صن حظ �أم ح�صن �صيا�صات 

�أكتوبر 2008، �الإطار 2-1 �أ�صعار �لم�صاكن: �لت�صحيحات و�لعو�قب 

�إبريل 2009، �الإطار 1-1 �لدور�ت �القت�صادية �لعالمية 

�إبريل 2009، �الإطار 1-3 ما �أوجه �ل�صبه بين �الأزمة �لحالية و�لك�صاد �لكبير؟  

هل يمثل �الئتمان عن�صر� حيويا في تحقيق �لتعافي؟

�إبريل 2009، �الإطار 2-3      �أدلة من �لبيانات على م�صتوى �لن�صاط   

�إبريل 2009، �لف�صل �لثالث �لتحول من �لركود �إلى �لتعافي: باأي �صرعة وباأي قوة؟  

ما مدى �ل�صرر؟ ديناميكية �لناتج على �لمدى �لمتو�صط بعد �نتهاء 

�أكتوبر 2009، �لف�صل �لر�بع      �الأزمات �لمالية  

�أكتوبر 2009، �الإطار 3-1 هل يقترن �لتعافي بالبطالة؟  

�إبريل 2010، �لف�صل �لثالث ديناميكية �لبطالة �أثناء حاالت �لركود و�النتعا�ص: قانون �أوكن وما ور�وؤه  

هل بطء �لنمو في �القت�صاد�ت �لمتقدمة يعني بال�صرورة بطئه 

�أكتوبر 2010، �الإطار 1-1      في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة؟ 

رابعا: الت�صخم واالنكما�ش واأ�صواق ال�صلع االأولية

�إبريل 2003، �الإطار 1-1 هل يمكن �أن ي�صبح �النكما�ص م�صكلة عالمية؟ 

�إبريل 2004، �الإطار 2-1 �أ�صو�ق �لم�صاكن في �لبلد�ن �ل�صناعية 

�صبتمبر 2004، �الإطار 1-1 هل تعود �أزمة �لت�صخم �لعالمي للظهور؟ 

�صبتمبر 2004، �الإطار 1-2 ما �ل�صبب في طفرة �أ�صعار �لم�صاكن موؤخر�؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 1-4 هل تظل �ل�صوق �لنفطية �صيقة؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 1-4 هل ينبغي للبلد�ن �أن ت�صعر بالقلق �إز�ء تقلبات �أ�صعار �لنفط؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 2-4 جودة �لبيانات في �ل�صوق �لنفطية 

�صبتمبر 2005، �الإطار 2-4 �لتوقعات �لت�صخمية طويلة �الأجل و�لموثوقية 

�صبتمبر 2006، �لف�صل  �لخام�ص �رتفاع �أ�صعار �ل�صلع �الأ�صا�صية غير �لوقود — هل يمكن �أن يدوم؟ 

�صدمات �أ�صعار �ل�صلع �الأ�صا�صية، و�لنمو، و�لتمويل في 

�صبتمبر 2006،  �الإطار 2-2      بلد�ن �إفريقيا جنوب �ل�صحر�ء 

�صبتمبر 20006، �الإطار 4-1 �صركات �لنفط �لدولية و�لوطنية في ظل بيئة متغيرة لقطاع نفطي 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-5 هل �أ�صهمت �لم�صاربة في �رتفاع �أ�صعار �ل�صلع؟  

�صبتمبر 2006، �الإطار 2-5 تحرير �لتجارة �لزر�عية و�أ�صعار �ل�صلع �الأ�صا�صية 

�صبتمبر 2006، �لملحق 1-1 �لتطور�ت �الأخيرة في �صوق �ل�صلع �الأ�صا�صية  
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�أكتوبر 2007، �الإطار 1-1 من �لمت�صرر من �الرتفاع �لهائل في �أ�صعار �الأغذية؟ 

�أكتوبر 2007، �الإطار 5-1 �ختناقات مرحلة �لتكرير 

�أكتوبر 2007، �الإطار 6-1 تحقيق �أق�صى ��صتخد�م ممكن الأنو�ع �لوقود �لبيولوجي 

�إبريل 2008، �لملحق 2-1 �لم�صتجد�ت في �أ�صو�ق �ل�صلع �الأ�صا�صية و�حتماالتها �لم�صتقبلية 

�إبريل 2008، �الإطار 4-1 �لعالقة بين �نخفا�ص قيمة �لدوالر �الأمريكي و�أ�صعار �ل�صلع �الأ�صا�صية 

�إبريل 2008، �لملحق 5-1 لماذ� لم ي�صتجب عر�ص �لنفط بدرجة �أكبر الرتفاع �الأ�صعار؟   

�إبريل 2008، �الإطار 6-1 �أ�صعار �لنفط �لم�صتخدمة كقو�عد معيارية    

�إبريل 2008، �لف�صل �لخام�ص �لعولمة و�أ�صعار �ل�صلع و�لبلد�ن �لنامية   

�إبريل 2008، �الإطار 2-5 �النتعا�ص �لر�هن الأ�صعار �ل�صلع في �ل�صياق �ل�صحيح 

�أكتوبر 2008، �لف�صل �لثالث هل عاد �لت�صخم من جديد؟ �أ�صعار �ل�صلع �الأولية وت�صخم �الأ�صعار 

�أكتوبر 2008، �الإطار 3- 1  هل توؤثر �ال�صتثمار�ت �لمالية في �صلوكيات �أ�صعار �ل�صلع �الأولية؟  

��صتجابات �لمالية �لعامة �إز�ء �لزياد�ت �الأخيرة في �أ�صعار 

�أكتوبر 2008، �الإطار 3- 2      �ل�صلع �الأولية: در��صة تقييمية  

�أكتوبر 2008، �الإطار 3-3 نظم �ل�صيا�صة �لنقدية و�أ�صعار �ل�صلع �الأولية 

�إبريل 2009، �الإطار 3-1 تقييم مخاطر �النكما�ص في �قت�صاد�ت مجموعة �لثالثة 

�إبريل 2009، �الإطار 5-1 هل �صترتفع �أ�صعار �ل�صلع �الأولية من جديد عند تعافي �القت�صاد �لعالمي؟ 

�إبريل 2009، �لملحق 1-1 �لم�صتجد�ت في �أ�صو�ق �ل�صلع �الأولية و�حتماالتها �لم�صتقبلية 

�أكتوبر 2009، �لملحق 1-1  تطور�ت �أ�صو�ق �ل�صلع �الأولية و�آفاقها �لمنتظرة  

ما هي �لمعلومات �لتي توفرها لنا �أ�صو�ق عقود �لخيار حول 

�أكتوبر 2009، �الإطار 6-1      �آفاق �أ�صعار �ل�صلع �الأولية؟  

�أكتوبر 2009، �الإطار 7-1 ما �لذي يف�صر زيادة �لتقلبات في �أ�صعار �لغذ�ء؟  

�إبريل 2010 �الإطار 2-1 �إلى �أي مدى يخرج تعافي �أ�صعار �ل�صلع �الأولية �لر�هن عن �لمعتاد؟ 

�إبريل 2010 �الإطار 3-1 منحنيات �أ�صعار �لعقود �لم�صتقبلية لل�صلع �الأولية وتكيف �الأ�صو�ق �لدوري 

�أكتوبر 2010، �لملحق 1-1 �لتطور�ت و�لتوقعات  في �أ�صو�ق �ل�صلع �الأولية 

�أكتوبر 2010، �الإطار 2-1 �لتوقعات �لقاتمة للقطاع �لعقاري  

�أكتوبر 2010، �الإطار 5-1 هل �أ�صبحت �لمعادن �أكثر ندرة وما �نعكا�صات ندرتها على �الأ�صعار؟  

خام�صا: �صيا�صة المالية العامة

�صبتمبر 2003، �الإطار 1-3 بيانات �لدين �لعام في �قت�صاد�ت �الأ�صو�ق �ل�صاعدة 

�صبتمبر 2003، �الإطار 2-3 مخاطر �لمالية �لعامة: �اللتز�مات �الحتمالية و�لخ�صائ�ص �ل�صكانية 

�صبتمبر 2003، �الإطار 3-3 تقدير �إمكانية ��صتمر�ر �أو�صاع �لمالية �لعامة في ظل مناخ من عدم �ليقين 

�صبتمبر 2003، �الإطار 4-3 حالة �ل�صند�ت �لمرتبطة بموؤ�صر �لنمو 

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثالث هل �لدين �لعام في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة �صديد �الرتفاع؟ 

�صبتمبر 2004، �لف�صل �لثاني هل تغير �صلوك �لمالية �لعامة في ظل �التحاد �القت�صادي و�لنقدي �الأوروبي؟ 

�صبتمبر 2004، �الإطار 5-1 �إلحاق �أ�صحاب �لم�صاريع �ل�صغيرة في �القت�صاد �لر�صمي 

�صبتمبر 2004، �الإطار 3-3 نق�ص �لمناعة �لب�صرية/�الإيدز: �الآثار �لديمغر�فية و�القت�صادية و�لمالية �لعامة 

�صبتمبر 2004، �الإطار 4-3 �آثار �لتغير �لديمغر�في على نظم �لرعاية �ل�صحية 

�صبتمبر 2004، �الإطار 5-3 �أثر زيادة �أعد�د �لم�صنين على �لخطط �لعامة لمعا�صات �لتقاعد 

كيف ينبغي لبلد�ن �ل�صرق �الأو�صط و�آ�صيا �لو�صطى �لم�صدرة للنفط 

�إبريل 2005، �الإطار 6-1      �أن ت�صتخدم �إير�د�تها �لنفطية؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 3-3 �لعولمة �لمالية و�إد�رة �ل�صيا�صات �القت�صادية �لكلية 

�صبتمبر 2005، �الإطار 1-1 هل ال يز�ل �لدين �لعام �صديد �الرتفاع في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-2 تح�صن �أد�ء �لمالية �لعامة في بلد�ن �الأ�صو�ق �ل�صاعدة: دوري �أم هيكلي؟ 
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�إبريل 2008، �الإطار 1-2 متى تكون �لدفعة �لمالية �لتن�صيطية فعالة؟ 

�أكتوبر 2008، �لف�صل �لخام�ص �صيا�صة �لمالية �لعامة كاأد�ة م�صادة لالتجاهات �لدورية  

�الختالفات في مدى �أهمية �أدو�ت �ل�صبط �لتلقائي وعالقتها 

�أكتوبر 2008، �الإطار 1-5      ب�صيا�صة �لمالية �لعامة �ال�صتن�صابية 

�أكتوبر 2008، �الإطار 2-5 ما �ل�صبب ور�ء �ل�صعوبة �لبالغة في تحديد �آثار �لدفعة �لمالية؟ 

هل جاءت �لتخفي�صات �ل�صريبية �الأمريكية في حينها و�ت�صمت 

�أكتوبر 2008، �الإطار 3-5      باال�صتمر�رية �لموؤقتة ودقة �لتوجيه؟ 

�أكتوبر 2010، �لف�صل �لثالث �آثار �صبط �أو�صاع �لمالية �لعامة على �القت�صاد �لكلي: هل ن�صعر بوطاأتها؟ 

�صاد�صا: ال�صيا�صة النقدية واالأ�صواق المالية وتدفق االأموال

�إبريل 2003، �لف�صل �لثاني عندما تنفجر فقاعات �الأ�صول  

�إبريل 2003، �الإطار 3-2 كيف توؤثر مو�طن �صعف �لميز�نيات على �ال�صتثمار؟ 

�إبريل 2003، �لملحق 1-2 تعيين دور�ت �لتو�صع و�النكما�ص في �أ�صعار �الأ�صول 

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثاني هل �حتياطيات �لنقد �الأجنبي في �آ�صيا مفرطة �الرتفاع؟ 

�صبتمبر 2003، �الإطار 3-2 �الحتياطيات و�لدين ق�صير �الأجل 

�إبريل 2004، �لف�صل �لر�بع هل يعتبر �لرو�ج �الئتماني في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة م�صدر قلق؟ 

كيف توؤثر �أ�صعار �لفائدة و�ل�صرف �الأمريكية على �لميز�نيات

�إبريل 2004، �الإطار 1-2       �لعمومية في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة؟ 

�إبريل 2004، �الإطار 1-4 هل ي�صاعد تطوير �لقطاع �لمالي �لنمو �القت�صادي و�لرعاية �الجتماعية؟ 

�لتمويل �لعقاري بالفائدة �لمتغيرة �أم �لثابتة: ما �لذي يوؤثر 

�صبتمبر 2004، �الإطار 2-2      في �ختيار�ت �لبلد�ن؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 2-1 ما هي �لمخاطر �لناجمة عن �نخفا�ص �أ�صعار �لفائدة �الأمريكية طويلة �الأجل؟ 

�إبريل 2005، �الإطار 2-2 تنظيم �لتحويالت 

�إبريل 2005، �الإطار 3-3 �لعولمة �لمالية و�إد�رة �ل�صيا�صات �القت�صادية �لكلية 

�إبريل 2005، �الإطار 4-3 �ل�صيا�صات �لنقدية في عالم ت�صوده �لعولمة 

�صبتمبر 2005، �لف�صل �لر�بع هل تنجح �صيا�صة تحديد �أهد�ف �لت�صخم في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة؟ 

�صبتمبر 2005، �الإطار 1-4 نظرة متعمقة على بد�ئل تحديد �أهد�ف �لت�صخم: �أهد�ف �لنقود و�صعر �ل�صرف 

�إبريل 2006، �لف�صل �لثالث كيف �أثرت �لعولمة على �لت�صخم؟ 

تاأثير �لبترودوالر على عائد�ت �ل�صند�ت في �لواليات �لمتحدة 

�إبريل 2006، �الإطار 3-2      و�الأ�صو�ق �ل�صاعدة 

�إبريل 2006، �الإطار 1-3 �لعولمة و�لت�صخم في �الأ�صو�ق �ل�صاعدة 

�إبريل 2006، �الإطار 2-3 �لعولمة و�لت�صخم �لمنخف�ص من منظور تاريخي 

�إبريل 2006، �الإطار 3-3 �صريان �أثر تغير�ت �صعر �ل�صرف على �أ�صعار �لو�رد�ت 

�إبريل 2006، �الإطار 2-4 �تجاهات �الأرباح و�لمدخر�ت في �لقطاع �لمالي 

�صبتمبر 2006، �لف�صل �لر�بع كيف توؤثر �لنظم �لمالية على �لدور�ت �القت�صادية 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-4 �لتمويل بالديون و�نكما�ص �لديون 

�إبريل 2007، �الإطار 1-4 �لرو�بط �لمالية و�لتد�عيات 

�أو�صاع �القت�صاد �لكلي في �لبلد�ن �ل�صناعية و�لتدفقات �لمالية 

�إبريل 2007، �الإطار 2-4      �إلى �القت�صاد�ت �ل�صاعدة 

�أكتوبر 2007، �الإطار 4-1 ما هي �ل�صيولة �لعالمية؟ 

�النعكا�صات �القت�صادية �لكلية لال�صطر�ب �لمالي �الأخير: �أنماط 

�أكتوبر 2007، �الإطار 2-1      م�صتمدة من �لحاالت �ل�صابقة 

�إبريل 2008، �لف�صل �لثالث دورة �أ�صعار �لم�صاكن �لمتغيرة و�نعكا�صاتها على �ل�صيا�صة �لنقدية 

�إبريل 2008، �الإطار 1-3 تقييم �حتماالت تعر�ص �أ�صو�ق �لم�صاكن للت�صحيح 

�إبريل 2008، �الإطار 1-1 هل هناك �أزمة �ئتمان؟ 



مو�صوعات مختارة

�صندوق النقد الدويل  | �أكتوبر 2010  214

�أكتوبر 2008، �لف�صل �لر�بع �ل�صغط �لمالي وهبوط �لن�صاط �القت�صادي 

�ل�صيا�صات �ل�صليمة للتخل�ص من �صغوط �لنظم �لمالية و��صتعادة 

�أكتوبر 2008، �الإطار 1-4    �صالمة �لو�صاطة �لمالية 

نوبة �لع�صر �لمالي �الأخيرة: كيف تغير �الأ�صا�صيات �لتي ترتكز 

�أكتوبر 2008، �الإطار 1-1      عليها �الآفاق �لعالمية؟ 

�أكتوبر 2008، �الإطار 2-1 �أ�صعار �لم�صاكن: �لت�صحيحات و�لعو�قب 

�إبريل 2009، �الإطار 2-1 ما هي درجة �نك�صاف �ل�صركات غير �لمالية �أمام �لمخاطر؟ 

�إبريل 2009، �الإطار 1-2 حالة تبدد ثرو�ت �الأُ�َصر 

�إبريل 2009، �إبريل 1-4 �أثر ملكية �لبنوك �الأجنبية خالل �الأزمات �لنابعة من �لد�خل 

�إبريل 2009، �لملحق 1-4 موؤ�صر �ل�صغط �لمالي في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة 

�إبريل 2009، �لملحق 2-4 �ل�صغط �لمالي في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة: تحليل �القت�صاد �لقيا�صي 

�إبريل 2009، �لف�صل �لر�بع كيف توؤدي �لرو�بط �إلى �إذكاء �لحريق 

�أكتوبر 2009، �لف�صل �لثالث درو�ص لل�صيا�صة �لنقدية من تجربة تقلبات �أ�صعار �الأ�صول  

هل كانت �الأ�صو�ق �لمالية في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة �أكثر قدرة على 

�أكتوبر 2009، �الإطار 2-1      �ل�صمود مقارنة باالأزمات �ل�صابقة؟  

�أكتوبر 2009، �الإطار 4-1 �لمخاطر من �أ�صو�ق �لعقار�ت  

�صابعا: ق�صايا �صوق العمل والفقر وعدم الم�صاواة

�إبريل 2003، �لف�صل �لر�بع �لبطالة وموؤ�ص�صات �صوق �لعمل: �لمنافع �لمتحققة من �الإ�صالحات 

�إبريل 2003، �الإطار 1-4 �لفروق �الإقليمية في معدالت �لبطالة 

�إبريل 2003، �الإطار 2-4 �إ�صالحات �صوق �لعمل في �التحاد �الأوروبي 

�إبريل 2007، �لف�صل �لخام�ص عولمة �لعمالة 

�إبريل 2007، �الإطار 1-5 �لهجرة  و�لتجارة: كيف يوؤثر�ن على �لبلد�ن �لنامية؟ 

�أكتوبر 2007، �الإطار 2-2 �إ�صالحات �صوق �لعمل في منطقة �ليورو و�لمفا�صلة بين �الأجور و�لبطالة 

�أكتوبر 2007، �لف�صل �لر�بع �لعولمة وعدم �لم�صاو�ة 

�إبريل 2010، �الإطار 1-3 �الزدو�جية بين �لعقود �لموؤقتة و�لد�ئمة: �لمقايي�ص و�الآثار وق�صايا �ل�صيا�صات 

�إبريل 2010، �الإطار 2-3 بر�مج نوبات �لعمل �لق�صيرة 

ثامنا: ق�صايا اأ�صعار ال�صرف

مايو 2000، �الإطار 4-1 مز�يا »�لدولرة« وعيوبها 

�أكتوبر 2000، �الإطار 1-1 ما �ل�صبب ور�ء �النخفا�ص �لحاد في �صعر �ليورو؟ 

�لتقارب و�رتفاع �أ�صعار �ل�صرف �لحقيقية في �لبلد�ن �لمر�صحة 

�أكتوبر 2000، �الإطار 4-4      لع�صوية �التحاد �الأوروبي 

مايو 2001، �لف�صل �لثاني ما �لذي يدفع �صعف �ليورو وقوة �لدوالر؟ 

مايو 2001، �الإطار 1-2 �صعف �لعملتين �الأ�صتر�لية و�لنيوزيلندية 

�صبتمبر 2002، �الإطار 2-1 توقعات �ل�صوق لحركات �أ�صعار �ل�صرف 

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثاني هل �حتياطيات �لنقد �الأجنبي في �آ�صيا مفرطة �الرتفاع؟ 

�أ�صعار �ل�صرف في مجموعة  �إلى �أي مدى ينبغي �أن ت�صعر �لبلد�ن �لنامية بالقلق �إز�ء تقلب  

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثاني �لثالثة؟ 

�صبتمبر 2003، �الإطار 3-2 �الحتياطيات و�لدين ق�صير �الأجل 

�إبريل 2004، �الإطار 1-1 �آثار هبوط قيمة �لدوالر 

�صبتمبر 2004، �لف�صل �لثاني تعلُّم �لتعويم: تجربة بلد�ن �الأ�صو�ق �ل�صاعدة منذ �أو�ئل �لت�صعينات 
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�صبتمبر 2004، �الإطار 3-2 كيف تعلمت �صيلي و�لهند و�لبر�زيل �لتعويم؟ 

�صبتمبر 2004، �الإطار 4-2 تطوير �أ�صو�ق �لنقد �الأجنبي و�لتدخل فيها 

�صبتمبر 2006، �الإطار 3-1 كيف �صيت�صنى ت�صحيح �الختالالت �لعالمية؟ 

�إبريل 2007، �لف�صل �لثالث �أ�صعار �ل�صرف وت�صحيح �الختالالت �لخارجية 

�نتقال �آثار �أ�صعار �ل�صرف �إلى �أ�صعار �لتجارة وعالقته بعملية 

�إبريل 2007، �الإطار 3-3      �لت�صحيح �لخارجي 

�إبريل 2008، �الإطار 2-1 �نخفا�ص قيمة �لدوالر �الأمريكي: �أ�صبابه و�آثاره 

�إبريل 2010 �الإطار 1-1 درو�ص من �الأزمة: حول �ختيار نظام �صعر �ل�صرف 

تا�صعا: المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات راأ�ش المال والديون االأجنبية

�إبريل 2004، �الإطار 3-1 �لمخاطر �لتي تهدد �لنظام �لتجاري �لمتعدد �الأطر�ف 

�صبتمبر 2004، �الإطار 3-1 هل عادت جولة �لدوحة �إلى �لم�صار �ل�صحيح؟ 

�التفاقيات �لتجارية و�لتكامل �لتجاري على �لم�صتوى �الإقليمي: 

�صبتمبر 2004، �الإطار 4-1      �لتجربة مع �تفاقية �لتجارة �لحرة الأمريكا �ل�صمالية )نافتا( 

�صبتمبر 2004، �الإطار 5-2 �لتكامل �لتجاري و�لمالي في �أوروبا: خم�صة �أعو�م بعد �عتماد �ليورو 

�إبريل 2005، �لف�صل �لثالث �لعولمة و�الختالالت �لخارجية 

�إبريل 2005، �الإطار 3-1 �إلغاء نظام �لح�ص�ص في تجارة �لمن�صوجات �لعالمية 

ما مدى �لتقدم �لمحرز في تنفيذ �ل�صيا�صات �لر�مية �إلى تقلي�ص �

�إبريل 2005، �الإطار 4-1      الختالالت �لعالمية 

�إبريل 2005، �الإطار 2-3 قيا�ص �صافي �لمركز �لخارجي للبلد�ن 

�صبتمبر 2005، �لف�صل �لثاني �الختالالت �لعالمية: منظور لالدخار و�ال�صتثمار 

�صبتمبر 2005، �الإطار 3-2 �أثر �لتغير�ت �لديمغر�فية على �الدخار و�ال�صتثمار و�أر�صدة �لح�صاب �لجاري 

�صبتمبر 2005، �لملحق 2-1 كيف ت�صحح �الختالالت �لعالمية في �لم�صتقبل؟ 

�إبريل 2006، �لف�صل �لثاني �أ�صعار �لنفط و�الختالالت �لعالمية 

�إبريل 2006، �الإطار 4-1 ما هو مقد�ر �لتقدم �لمحرز في معالجة �الختالالت �لعالمية؟ 

�إبريل 2006، �الإطار 5-1 جولة �لدوحة بعد �جتماعات هونغ كونغ 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-1 �لتدفقات �لر�أ�صمالية �إلى بلد�ن �الأ�صو�ق �ل�صاعدة: نظرة طويلة �الأجل 

�صبتمبر 2006، �الإطار 1-2 تح�صن �أد�ء �لمالية �لعامة في بلد�ن �الأ�صو�ق �ل�صاعدة: دوري �أم هيكلي؟ 

�إبريل 2007، �الإطار 1-3 �إمكانية ��صتمر�ر �لمركز �لخارجي وعالقتها بالتكامل �لمالي 

�إبريل 2007، �الإطار 2-3 �الختالالت �لكبيرة و�لم�صتمرة في �لح�صاب �لجاري 

�أكتوبر 2007، �الإطار 3-1 �لم�صاور�ت متعددة �الأطر�ف ب�صاأن �الختالالت �لعالمية 

�أكتوبر 2007، �الإطار 3-2 �إد�رة �الآثار �القت�صادية �لكلية لتدفقات �لمعونة �لكبيرة و�لمتقلبة 

�أكتوبر 2007، �لف�صل �لثالث �إد�رة �لتدفقات �لر�أ�صمالية �لد�خلة �لكبيرة 

�أكتوبر 2007، �الإطار 1-3 هل يمكن �أن تنجح �لقيود على ر�أ�ص �لمال؟  

�إبريل 2008، �الإطار 3-1 �لم�صاور�ت متعددة �الأطر�ف ب�صاأن �الختالالت �لعالمية: تقرير مرحلي 

�إبريل 2008، �الإطار 1-5 كيف توؤثر �لعولمة �لتجارية و�لمالية على �لنمو؟ �لنظرية و�الأدلة 

�أكتوبر 2008، �لف�صل �ل�صاد�ص تفاوت �أر�صدة �لح�صاب �لجاري عبر �القت�صاد�ت �ل�صاعدة 

�أكتوبر 2008، �الإطار 1-6 محدد�ت �لح�صاب �لجاري في �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط 

�أكتوبر 2008، �الإطار 2-6 �صناديق �لثروة �ل�صيادية: �نعكا�صاتها على �الأ�صو�ق �لمالية �لعالمية  

�إبريل 2009، �الإطار 4-1 �الختالالت �لعالمية و�الأزمة �لمالية 

�أكتوبر 2009، �الإطار 1-1 �لتمويل �لتجاري و�لتجارة �لعالمية: �أدلة جديدة من �لم�صوح �لم�صرفية  
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�أكتوبر 2009، �الإطار 5-1 من �لعجز �إلى �لفائ�ص: �لتحوالت �الأخيرة في �لح�صاب �لجاري �لعالمي  

�إبريل 2010، �لف�صل �لر�بع  ل عن فو�ئ�ص �لح�صابات �لجارية �لم�صتمرة  تحقيق �لتو�زن �ل�صحيح: �لتحوُّ

�أكتوبر 2010، �الإطار 1-2 �آ�صيا �ل�صاعدة في مو�جهة �لتدفقات �لر�أ�صمالية �لد�خلة 

بلد�ن �أمريكا �لالتينية �لخم�صة وركوب موجة �أخرى من �لتدفقات 

�أكتوبر 2010، �الإطار 2-2      �لر�أ�صمالية �لد�خلة  

�أكتوبر 2010، �لف�صل �لر�بع  هل تترك �الأزمات �لمالية �آثار� د�ئمة على �لتجارة؟ 

عا�صرا: ق�صايا اإقليمية

�إبريل 2003، �الإطار 3-3 تقوية �لموؤ�ص�صات و�لنمو: �ل�صر�كة �لجديدة لتنمية �إفريقيا 

كيف يمكن ت�صريع وتيرة �لنمو �القت�صادي في 

�صبتمبر 2003، �لف�صل �لثاني      منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا؟ 

�صبتمبر 2003، �الإطار 5-1 مجل�ص �لتعاون �لخليجي: تحديات على طريق �التحاد �لنقدي 

�صبتمبر 2003، �الإطار 1-2 ح�صاب �لنمو في �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا 

�إبريل 2004، �الإطار 4-1 هل �أ�صبحت بلد�ن �آ�صيا �ل�صاعدة محرك �لنمو �لعالمي؟ 

�إبريل 2004، �الإطار 5-1 مقومات �لنجاح �القت�صادي في �إفريقيا 

�إبريل 2004، �الإطار 4-3 �لتكامل �القت�صادي و�الإ�صالحات �لهيكلية: �لتجربة �الأوروبية 

�صبتمبر 2004، �الإطار 2-1 ما هي مخاطر تباطوؤ �لنمو في �ل�صين؟ 

تحديات �لحكم �لر�صيد و�لتقدم �لمحرز تجاهه في بلد�ن �إفريقيا 

�صبتمبر 2004، �الإطار 6-1      جنوب �ل�صحر�ء 

�إبريل 2005، �الإطار 1-1 ت�صونامي �لمحيط �لهندي: �أثره على �قت�صاد�ت جنوب �آ�صيا 

�إبريل 2005، �الإطار 1-2 تحويالت �لعاملين و�لهجرة في منطقة �لكاريبي 

�صبتمبر 2005، �الإطار 3-1 بماذ� يف�صر �لتفاوت في �أد�ء �لقطاعات �لخارجية في منطقة �ليورو؟ 

�صبتمبر 2005، �الإطار 5-1 ت�صاعد �ل�صغوط على منتجي �لقطن في �إفريقيا 

�صبتمبر 2005، �الإطار 4-2 هل �ال�صتثمار في بلد�ن �آ�صيا �ل�صاعدة منخف�ص للغاية؟ 

تطوير �لموؤ�ص�صات �نعكا�ص لالأو�صاع �لمحلية: مثال تحويل 

     �لملكية في �ل�صين مقارنة باأوروبا �لو�صطى و�ل�صرقية  �صبتمبر 2005، �الإطار 1-3

�إبريل 2006، �الإطار 1-2 ما مدى �صرعة �إنفاق �الإير�د�ت �الإ�صافية في �لبلد�ن �لم�صدرة للنفط 

�أكتوبر 2008، �الإطار 1-2 �التحاد �القت�صادي و�لنقدي �الأوروبي بعد ع�صر �صنو�ت 

�إبريل 2009، �الإطار 2-2 مكامن �لخطر في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة 

حادي ع�صر: التحليالت ذات الخ�صو�صية الُقطرية

ما مدى �أهمية �صعف �لنظام �لم�صرفي في تف�صير �لركود 

�إبريل 2003، �الإطار 3-1      �القت�صادي في �ألمانيا؟  

�صبتمبر 2003، �الإطار 4-1 �إعادة بناء �لعر�ق في مرحلة ما بعد �ل�صر�ع 

�إبريل 2004، �لف�صل �لثاني كيف يوؤثر عجز �لميز�نية �الأمريكية على بقية �لعالم؟ 

�إبريل 2004، �لف�صل �لثاني بزوغ �ل�صين و�أثرها على �القت�صاد �لعالمي 

�إبريل 2004، �الإطار 3-2 هل ت�صتطيع �ل�صين مو��صلة نمو �لناتج �ل�صريع؟ 

�إبريل 2004، �الإطار 4-2 معايرة �الأثر �لدولي الن�صمام �ل�صين �إلى منظمة �لتجارة �لعالمية 

�إبريل 2004، �الإطار 1-3 �الإ�صالحات �لهيكلية و�لنمو �القت�صادي: تجربة نيوزيلند� 

�إبريل 2004، �الإطار 2-3 �الإ�صالحات �لهيكلية في �لمملكة �لمتحدة خالل �لثمانينات 

هولند�: كيف �أدى �لتفاعل بين �إ�صالحات �صوق �لعمل 

�إبريل 2004، �الإطار 3-3      و�لتخفي�صات �ل�صريبية �إلى نمو قوي للعمالة 
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لماذ� يو��صل ح�صاب �لدخل �لدولي في �لواليات �لمتحدة تحقيق

�صبتمبر 2005، �الإطار 2-1      فائ�ص، وهل �صي�صتمر على هذ� �لمنو�ل؟ 

�صبتمبر 2005، �الإطار 4-1 هل ت�صبح �لهند محركا للنمو �لعالمي؟ 

�صبتمبر 2005، �الإطار 1-2 �الدخار و�ال�صتثمار في �ل�صين 

تعديل تقدير�ت �إجمالي �لناتج �لمحلي في �ل�صين:

�إبريل 2006، �الإطار 6-1      ماذ� يعني ذلك بالن�صبة لل�صين و�القت�صاد �لعالمي؟ 

ما هي �لدرو�ص �لم�صتفادة من �لدر��صات �لقطرية لتاأثير �لعولمة

�أكتوبر 2007، �الإطار 2-4      على عدم �لم�صاو�ة؟ �أمثلة من �لمك�صيك و�ل�صين و�لهند 

�إبريل 2010، �الإطار 1-4 �ليابان بعد �تفاق بالز� 

�إبريل 2010، �الإطار 2-4 مقاطعة تايو�ن �ل�صينية في �أو�خر �لثمانينات 

ثاني ع�صر: مو�صوعات خا�صة

�إبريل 2008، �لف�صل �لر�بع تغري �ملناخ و�القت�صاد �لعاملي 

�الرتفاع �لم�صتمر في ملكية �ل�صيار�ت في �القت�صاد�ت �ل�صاعدة:

�إبريل 2008، �الإطار 1-4      �نعكا�صاته على تغير �لمناخ 

�إبريل 2008، �الإطار 2-4 جنوب �آ�صيا: �لتاأثير �لتو�صيحي ل�صدمة مناخية مفاجئة 

�ل�صيا�صات �القت�صادية �لكلية �لر�مية �إلى �لتكيف ب�صكل �أكثر �صال�صة

�إبريل 2008، �الإطار 3-4      مع �صدمات �لمناخ �لمفاجئة  

�لتاأمين �صد �لكو�رث و�صند�ت �لكو�رث: �الأدو�ت �لجديدة للتحوط

�إبريل 2008، �الإطار 4-4      من مخاطر �الأحو�ل �لجوية �لمتطرفة  

�إبريل 2008، �الإطار 5-4 �لمبادر�ت �الأخيرة على م�صتوى �ل�صيا�صات من �أجل تخفي�ص �النبعاثات  

�إبريل 2008، �الإطار 6-4 جو�نب �لتعقيد في ت�صميم �صيا�صات �لتخفيف �لمحلية  
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