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

اأ�صعار ال�رشف الفعلية احلقيقية ظلت ثابتة عند م�صتوياتها املتو�صطة خالل الفرتة من 18 يوليو – 15 اأغ�صط�س 2011، 

بالقيمة  ثابتة  اأنها ظلت  ُيفرت�س  )ERM II(، والتي  الثانية  االأوروبية  ال�رشف  �صعر  اآلية  امل�صاركة يف  العمالت  با�صتثناء 

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

االإح�صائي لالطالع على االفرتا�صات املحددة ب�صاأن �صيا�صات املالية العامة وال�صيا�صات النقدية القت�صادات خمتارة(؛ واأن 

متو�صط �صعر النفط �صيكون 103.20 دوالرا للربميل يف عام 2011 و 100.00 دوالر للربميل يف عام 2012، 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 0.4% يف عام 2011 و0.5% يف عام 2012؛ واأن متو�صط �صعر الفائدة لثالثة اأ�صهر على الودائع 

باليورو �صوف يبلغ 1.3% يف عام 2011 و1.2% يف عام 2012؛ واأن متو�صط �صعر الفائدة ل�صتة اأ�صهر على الودائع بالني 

الياباين �صوف يبلغ 0.5% يف عام 2011 و0.3% يف عام 2012. 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 اأوائل �صبتمرب 2011.

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 )2010-2011 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 )2011/2010، 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 )مثال، 25 نقطة اأ�صا�س تعادل ُربع نقطة مئوية(.

بيانات اإ�صتونيا اأ�صبحت مدرجة االآن �صمن جممالت بيانات منطقة اليورو واالقت�صادات املتقدمة. 

اآفاق  تقرير  يف  املجملة  البيانات  من  ليبيا  ت�صتبعد  العاملي،  االقت�صاد  اآفاق  تقرير  من   2011 اإبريل  عدد  غرار  على 

االقت�صاد العاملي عن �صنوات التوقعات نظرا الأجواء عدم اليقني املحيطة باأو�صاعها ال�صيا�صية.

اعتبارا من عدد �صبتمرب 2011 من تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي، ُت�صنف غيانا و�صورينام �صمن اأع�صاء منطقة اأمريكا 

اجلنوبية، وت�صنف بليز �صمن اأع�صاء منطقة اأمريكا الو�صطى. وكانت البلدان الثالثة قبل ذلك اأع�صاء يف منطقة الكاريبي.

بالن�صبة لل�صودان، ي�صتبعد جنوب ال�صودان من توقعات 2011 وما بعدها. 

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 ملجموعات 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
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مزيد من املعلومات والبيانات

ي

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

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

ويقوم خرباء ال�صندوق باإعداد البيانات الواردة يف تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي اأثناء درا�صات اآفاق االقت�صاد العاملي. 

البلدان يف �صياق  التي يجمعها االقت�صاديون املخت�صون بحاالت  اإىل املعلومات  التاريخية والتوقعات  البيانات  وت�صتند 

البعثات التي يوفدون فيها اإىل البلدان االأع�صاء يف ال�صندوق ومن خالل حتليالتهم امل�صتمرة لتطورات االأو�صاع يف كل 

ت�صحيح  يجري  ما  وغالبا  اإ�صافية،  معلومات  توفرت  كلما  م�صتمر،  اأ�صا�س  على  التاريخية  البيانات  حتديث  ويجري  بلد. 

االنقطاعات الهيكلية يف البيانات عن طريق ربط �صال�صل البيانات وغري ذلك من طرق للح�صول على �صال�صل بيانات تتميز 

املعلومات  توافر  التاريخية يف حالة عدم  البيانات  ل�صال�صل  بدائل  ال�صندوق مبثابة  تقديرات خرباء  تزال  بال�صال�صة. وال 

الكاملة. ولذلك، قد تختلف بيانات تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي عن �صواه من م�صادر البيانات الر�صمية، مبا يف ذلك تقرير 

االإح�صاءات املالية الدولية الذي ي�صدره ال�صندوق.

ق�صارى  وتبذل  توفرت«  و«كلما  »كما هي«  العاملي  االقت�صاد  اآفاق  تقرير  الو�صفية يف  والبيانات  البيانات  وُتعر�س 

اجلهود للتاأكد، دومنا �صمان، من حداثتها ودقتها واكتمالها. ولدى اكت�صاف اأي اأخطاء، تت�صافر اجلهود لت�صحيحها على 

اإىل  الرجوع  اآفاق االقت�صاد العاملي، يرجى  ا�صتخدام قاعدة بيانات تقرير  النحو املالئم واملمكن. ولالطالع على �رشوط 

.http://www.imf.org/external/terms.htm :املوقع االإلكرتوين »حقوق الن�رش واال�صتخدام« يف العنوان التايل

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

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

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

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

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

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 

االقت�صادي ومدير اإدارة البحوث. وتوىل اإدارة امل�رشوع ال�صيد يورغ دكري�صن، امل�صت�صار االأول يف اإدارة البحوث، وال�صيدة 

روبا دوتاغوبتا ، نائب رئي�س ق�صم يف اإدارة البحوث. 

اأما امل�صاهمون االأ�صا�صيون يف هذا التقرير فهم عبدول اأبي�س، وجون بلودورن، وجيمي غواهاردو، وتوما�س هلبلينغ، 

اإعداد  يف  و�صاهم  �صاميون،  وجون  توبالوفا،  وبيتيا  تريوني�س،  وماركو  رو�س،  و�صون  بي�صكاتوري،  واأندريا  يل،  ودانييل 

التقرير كذلك كل من علي عليچى، ولوي�س كاتاو، واأوندرا كامينيك، وهيجني كيم، ومايكل كومهوف، ودوغال�س الك�صتون، 

البحثي كل  اجلانب  �صاعد يف  وقد  زانا.  وفيليبه  بورتيللو،  ورافاييل  ميلي�صي-فرييتي،  ماريا  لونغاين، وجياين  وبراكا�س 

من توه كوان، وغافني اأ�صدوريان، و�صان �صن، واأجنيال ا�صبرييتو، والورا فايف�صون، وجواو جالي�س، ومراد اأومويف، وديفيد 

ريك�صفلد، و ومارينا رو�صيه، واآندي �صاالزار، ومني كيو �صونغ، واإيرغومنت تولون، و�صو وانغ. وقدم كيفن كلينتون التعليقات 

واالقرتاحات. وقد توىل اإدارة قاعدة البيانات ونظم الكمبيوتر كل من تينغ يون ت�صني، وماهنوز هيماتي، واإميوري اأوك�س، 

وراجي�س نيالور، و�صتيف جان. اأما معاجلة الكلمات فقامت بها كل من �صانتي كاروناراتني و�صكيرت ماثورين، وكري�صتينا 

اإدارة العالقات اخلارجية. وُقِدمت خدمات  اإنتاج املطبوعة ليندا غريفني كني من  تومايل. وقامت بتحرير الن�س وتن�صيق 

الدعم الفني االإ�صافية من امل�صت�صارين اخلارجيني اأنا�صتا�صيا فران�صي�س، واألك�صندر غريا�صيموف، وويندي ماك، و�صامي�صو 

مابونديرا، ونو نغويني، وبافيل بيمنوف. 

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   .2011 اأغ�صط�س   31 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
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تقدمي 

املحيطة مب�صار  اليقني  اأجواء عدم  اإىل حد كبري  زادت 

من  املا�صي  اإبريل  بعدد  مقارنة  االقت�صادي،  التعايف 

العاملي  االقت�صاد  العاملي. ويعاين  االقت�صاد  اآفاق  تقرير 

زيادة  هو  االأول  املتزامنة:  ال�صلبية  التطورات  من  اثنني 

منذ  املتقدمة  االقت�صادات  تعايف  التباطوؤ يف وترية  �صدة 

معظم  التقاط  يف  ننجح  مل  تطور  وهو  العام،  هذا  بداية 

عدم  الكبرية يف  الزيادة  هو  والثاين  يتبلور؛  وهو  خيوطه 

اليقني ب�صاأن اأو�صاع املالية العامة والقطاع املايل، وهو 

خا�س.  بوجه  املا�صي  اأغ�صط�س  منذ  وا�صحا  اأ�صبح  ما 

وكل من هذين التطورين يدعو اإىل القلق ـ بل اإن اقرتانهما 

ما�صة  حاجة  وثمة  القلق.  من  مزيد  اإىل  يدعو  وتفاعلهما 

النتهاج �صيا�صات قوية تعمل على حت�صني االآفاق املتوقعة 

واحلد من املخاطر.  

وقد انخف�س النمو يف عام 2011 بعد اأن اأدائه القوي 

يف عام 2010. ومل يكن هذا التباطوؤ مدعاة للقلق الكبري 

لنهاية دورة  التباطوؤ نظرا  تنباأنا ببع�س  البداية. فقد  يف 

االأحداث  العامة. وكانت  املالية  اأو�صاع  املخزون و�صبط 

يف  ت�صونامي  وموجة  الزلزال  من  وقعت،  التي  الطارئة 

اليابان اإىل �صدمات االإمداد النفطي، مبثابة تف�صري مقبول 

يربر حدوث تباطوؤ اأكرب. كذلك كانت البيانات االأولية عن 

الفعلي  احلجم  من  اأقل  اأرقاما  تت�صمن  املتحدة  الواليات 

للتباطوؤ ذاته. اأما وقد توافرت االأرقام الفعلية، فقد بات من 

الوا�صح اأن ما كان يحدث يتجاوز ذلك.   

ما كان يحدث هو توقف االإجراءين املعيدين للتوازن، 

اآفاق  اأعداد  من  كثري  يف  اإليهما  احلاجة  اأكدنا  واللذين 

قوي  عاملي  »منو  لتحقيق  ال�صابقة  العاملي  االقت�صاد 

ومتوازن وقابل لال�صتمرار.« 

لننظر اأوال يف اإعادة التوازن الداخلي: ما يحتاجه االأمر 

اإىل الطلب القائم  اإجراءات التن�صيط املايل  هو التحول من 

على القطاع اخلا�س. وهناك تق�صف مايل جار بالفعل يف 

اليابان(.  يف  يكن  مل  )واإن  املتقدمة  االقت�صادات  معظم 

املتوقع  الدور  اأداء  يف  يبداأ  مل  اخلا�س  القطاع  طلب  لكن 

منه. وتختلف االأ�صباب باختالف البلد املعني، لكن ت�صديد 

طفرة  خلفتها  التي  والرتكة  امل�رشيف،  االإقرا�س  معايري 

لدى  بالديون  التمويل  م�صتوى  وارتفاع  امل�صاكن،  اأ�صواق 

كثري من االأ�رش، كل ذلك يبدو اأنه مبثابة كوابح اأقوى مما 

كنا نتوقع على التعايف االقت�صادي. 

فينبغي  اخلارجي:  التوازن  اإعادة  يف  االآن  وننظر 

يف  عجزا  تتحمل  التي  املتقدمة  االقت�صادات  تعمل  اأن 

على  املتحدة،  الواليات  وخا�صة  اجلارية،  ح�صاباتها 

الطلب  الطلب املحلي عن طريق زيادة  انخفا�س  تعوي�س 

االأجنبي. وينطوي هذا على حتول مطرد من الطلب االأجنبي 

التي  ال�صاعدة  االأ�صواق  اقت�صادات  يف  املحلي  الطلب  اإىل 

حتقق فوائ�س يف ح�صاباتها اجلارية، ومن اأبرزها ال�صني. 

فقد  الراهن.  الوقت  يتم يف  ال  للتوازن  املعيد  االإجراء  هذا 

حدث تراجع يف االختالالت اأثناء االأزمة، لكن مرجع ذلك 

املتقدمة  االقت�صادات  ناجت  يف  الكبري  االنخفا�س  اإىل 

كونه  من  اأكرث  ال�صاعدة  االأ�صواق  باقت�صادات  مقارنة 

نابعا من الت�صحيح الهيكلي يف هذه االقت�صادات. وت�صري 

التنبوؤات اال�صت�رشافية اإىل اأن هذه االختالالت �صوف تزداد 

ولن تقل.  

وهو  الثاين،  ال�صلبي  التطور  عن  احلديث  اإىل  وننتقل 

والقطاع  العامة  املالية  اأو�صاع  ب�صاأن  اليقني  زيادة عدم 

اأكرث ت�صككا يف  اأ�صبحت  اأن االأ�صواق  املايل. فمن الوا�صح 

ولفرتة  العام.  دينها  تثبيت  على  البلدان  من  كثري  قدرة 

بلدان  ب�صعة  يف  مركزة  خماوفها  كانت  الوقت،  من 

تراجع  ومع  الوقت،  ومبرور  اأوروبا.  هام�س  على  �صغرية 

االحتماالت املتوقعة للنمو، امتدت خماوفها اإىل عدد اأكرب 

من البلدان يف اأوروبا وخارجها ـ من اليابان اإىل الواليات 

املتحدة. وُترجمت املخاوف ب�صاأن الكيانات ال�صيادية اإىل 

خماوف تتعلق بالبنوك التي حتوز �صندات �صادرة عن هذه 

الكيانات، ال �صيما يف اأوروبا. واأدى ذلك اإىل جتميد جزئي 

البنوك مب�صتويات مرتفعة  احتفاظ  املالية، مع  للتدفقات 

اخلوف  بلغ  وقد  االإقرا�س.  معايري  وت�صديد  ال�صيولة  من 

االأ�صهم،  اأ�صعار  وهبطت  مرتفعة،  م�صتويات  املجهول  من 

القادمة. وت�صري  ال�صهور  االإنفاق يف  مما �صيوؤثر �صلبا على 

التاأثري  هذا  اأن  اإىل  اأغ�صط�س  �صهر  عن  املتوافرة  االأرقام 

حادث بالفعل.  

النمو  بني  متبادل  التاأثري  يكون  باأن  كبري  واالحتمال 

االأ�صا�صي املنخف�س وروابط املالية العامة والقطاع املايل، 

وهنا مكمن اخلطر. فالنمو املنخف�س يت�صبب يف �صعوبة 

يف  اال�صتمرار  ميكن  م�صتويات  اإىل  باملديونية  الو�صول 

حتملها، كما يجعل االأ�صواق ت�صعر بقلق اأكرب جتاه اإمكانية 

اإىل  املنخف�س  النمو  يوؤدي  كذلك  العامة.  املالية  ا�صتقرار 

املقابل،  ويف  البنوك.  و�صعف  املتعرثة  القرو�س  زيادة 

اإىل  البداية  يف  املايل  التق�صف  اإجراءات  تركيز  يوؤدي  قد 

زيادة انخفا�س النمو. ونف�س االأثر قد ي�صببه �صعف البنوك 

البنوك  �صعف  اأما  امل�رشيف.  االإقرا�س  معايري  وت�صديد 

اأكرب  قلقا  يثري  فهو  اأكرب  اأموال  لروؤو�س  احلاجة  واحتمال 

م
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ب�صاأن اإمكانية ا�صتقرار املالية العامة. وعليه، فاإن خماطر 

التطورات ال�صلبية حقيقة واقعة. 

املتقدمة.  االقت�صادات  على  �صلف  فيما  ركْزت  وقد 

وال�صبب يف ذلك هو اأن اقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة ظلت 

التطورات  االآن من مغبة هذه  اإىل حد كبري حتى  حم�صنة 

روؤو�س  تدفقات  مع  التعامل  عليها  كان  وقد  ال�صلبية. 

االأموال املتقلبة، لكنها ظلت حمتفظة بالنمو املرتفع على 

وجه العموم. وبع�س هذه االقت�صادات يو�صك على الدخول 

يف نوبة من الن�صاط االقت�صادي املحموم بالفعل، واإن كان 

عدم اليقني قد عاود االرتفاع ب�صاأن االحتماالت املتوقعة 

املخاطر  �صيناريوهات  وت�صري  االأخرى.  البلدان  من  لكثري 

اإىل وجود احتمال كبري باأن تتعر�س الأو�صاع اأكرث �صلبية 

الراأ�صمالية  التدفقات  تقلب  ولزيادة  الت�صدير،  جمال  يف 

عن امل�صتوى الراهن. و�صوف توؤدي ال�صادرات املنخف�صة، 

اإىل  االأولية،  ال�صلع  اأ�صعار  يف  االنخفا�س  زيادة  ورمبا 

فر�س حتديات اأمام البلدان منخف�صة الدخل. 

يف  جوهريا  مطلبا  القوية  ال�صيا�صة  اإجراءات  ومتثل 

التطورات  وخماطر  ال�صعيف  االأ�صا�صي  ال�صيناريو  �صوء 

ال�صلبية املرتفعة. ويجب اأن ت�صتند هذه االإجراءات اإىل ثالث 

ركائز اأ�صا�صية. 

اأال  فيجب  العامة.  املالية  �صيا�صة  هي  االأوىل  الركيزة 

ال�رشعة  يف  مفرطا  العامة  املالية  اأو�صاع  �صبط  يكون 

حتى ال يق�صي على النمو، ويجب اأال يكون مفرطا يف البطء 

حتى ال يق�صي على امل�صداقية. بل يجب اأن تتحدد ال�رشعة 

ح�صب ظروف كل بلد، على اأن يظل املفتاح هو اإجراء �صبط 

البلدان حتتاج  مايل موثوق على املدى املتو�صط. فبع�س 

اإىل م�صاعدة خارجية كبرية حتى تنجح. وبعيدا عن �صيا�صة 

اأي�صا اتخاذ  املالية العامة، تت�صمن املتطلبات اجلوهرية 

تدابري لدعم الطلب املحلي ترتاوح بني احلفاظ على اأ�صعار 

وو�صع  امل�رشيف  االإقرا�س  وزيادة  املنخف�صة  الفائدة 

برامج لت�صوية م�صكالت االإ�صكان.

وتتمثل الركيزة الثانية يف تدابري املالية العامة. ولن 

يزول عدم اليقني ب�صاأن املالية العامة بني ليلة و�صحاها. 

يف  النمو  �صيظل  تفاوؤال،  االفرتا�صات  اأكرث  ظل  يف  فحتى 

االقت�صادات املتقدمة منخف�صا لبع�س الوقت. وخالل تلك 

االإقرا�س  لزيادة  فقط  لي�س  البنوك،  تقوية  ينبغي  الفرتة، 

وهو  ـ  اأي�صا  واإمنا  للنمو،  االأ�صا�صي  وال�صيناريو  امل�رشيف 

تتعاقب  التي  املفرغة  احللقات  خماطر  من  للحد  ـ  االأهم 

البنوك،  من  لعدد  وبالن�صبة  املتبادلة.  التاأثريات  فيها 

اأموال  روؤو�س  هذا  يتطلب  اأن  يرجح  اأوروبا،  يف  وخا�صة 

وقائية اإ�صافية، اإما من م�صادر خا�صة اأو عامة. 

اأما الركيزة الثالثة فهي اإعادة التوازن اخلارجي. ومن 

ال�صعب �صمان النمو الكايف عن طريق الطلب املحلي يف 

من  امل�صارة  االقت�صادات  من  وغريها  املتحدة  الواليات 

االأزمة مبفردها. وعلى ذلك، يجب اأن تزداد ال�صادرات من 

الواليات املتحدة واالقت�صادات امل�صارة من االأزمة، ومن 

العامل. وميتلك  بقية  ال�صافية من  ال�صادرات  تنخف�س  ثم 

فوائ�س  ال�صني،  االآ�صيوية، وخا�صة  االقت�صادات  عدد من 

كبرية يف ح�صاباتها اجلارية وقد اأ�صارت اإىل خطط الإعادة 

التوازن بالتحول من الطلب االأجنبي اإىل املحلي. وال ميكن 

تنفيذ هذه اخلطط بني ليلة و�صحاها، لكن تنفيذها يجب 

اأن يتم يف اأ�رشع وقت ممكن. فال اأمل لنا يف تقوية النمو 

لدى االقت�صادات املتقدمة، ومن ثم، بقية اأنحاء العامل، اإال 

باإعادة التوازن على ال�صعيد العاملي.

اأوليفييه بالن�صار

امل�صت�صار االقت�صادي

ن
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فقد  خطرية.  جديدة  مبرحلة  العاملي  االقت�صاد  مير 

البلدان،  عرب  تباينا  وازداد  العاملي  بالن�صاط  ال�صعف  اأمل 

وحدث هبوط حاد يف م�صتوى الثقة موؤخرا، يف الوقت الذي 

تنامت فيه خماطر التطورات ال�صلبية. وعلى خلفية مواطن 

االقت�صاد  اأ�صيب  بعد،  تعالج  مل  التي  الهيكلية  اله�صا�صة 

�رشق  �رشب  فقد  العام.  هذا  ال�صدمات  من  بوابل  الدويل 

اليابان زلزال كبري وموجة ت�صونامي؛ وت�صاعدت القالقل 

يف بع�س البلدان املنتجة للنفط. ويف نف�س الوقت، تعطل 

يف  اخلا�س  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  الطلب  انتقال 

ا�صطرابات  اليورو  منطقة  وواجهت  االأمريكي،  االقت�صاد 

من  كبرية  موجة  العاملية  االأ�صواق  وعانت  كبرية،  مالية 

عالمات  وهناك  اخلطرة،  لالأ�صول  اال�صطراري  البيع 

متزايدة ت�صري اإىل انتقال التداعيات اإىل االقت�صاد العيني. 

االقت�صادات  تواجه  التي  الهيكلية  امل�صكالت  اأن  وات�صح 

املتقدمة امل�صارة من االأزمة اأكرث ع�صيانا على احلل مما 

كان متوقعا، واأن عملية و�صع االإ�صالحات وتنفيذها اأكرث 

تعقدا. وتغلب على االحتماالت املتوقعة لهذه االقت�صادات 

�صمة التو�صع امل�صتمر حتى االآن، واإن كان تو�صعا �صعيفا 

باآفاق االقت�صاد يف  اليقني ليحيط  وم�صطربا. وعاد عدم 

النمو  يظل  اأن  املتوقع  من  كان  واإن  ال�صاعدة،  االأ�صواق 

قويا اإىل حد كبري، وخا�صة يف االقت�صادات التي ت�صتطيع 

مقاومة تاأثري �صعف الطلب االأجنبي على الناجت من خالل 

قدر اأقل من الت�صديد يف ال�صيا�صات. 

االقت�صاد  اآفاق  تقرير  يف  الواردة  التوقعات  وت�صري 

العاملي اإىل اأن النمو العاملي �صو ي�صجل بع�س االنخفا�س 

اأن جتاوز 5% يف  اإىل 4% حتى نهاية 2012، بعد  لي�صل 

عام 2010. ومن املتوقع اأن يزداد اإجمايل الناجت املحلي 

قدرها  واهنة  بوترية  املتقدمة  االقت�صادات  يف  احلقيقي 

حوايل 1.5% يف عام 2011 و 2% يف عام 2012، بدعم 

الن�صاط  اأعاقت  التي  املوؤقتة  للعوامل  التدريجي  التال�صي 

هذه  اأن  غري   .2011 عام  من  الثاين  الربع  معظم  يف 

االأوروبيني  ال�صيا�صات  �صناع  احتواء  تفرت�س  التوقعات 

اليورو  منطقة  يف  الهام�صية  البلدان  تواجه  التي  لالأزمة 

واأن يحقق �صناع ال�صيا�صات املريكيون توازنا حكيما بني 

املى  على  العامة  املالية  اأو�صاع  و�صبط  االقت�صاد  دعم 

املالية  االأ�صواق  يف  التقلب  حدة  تت�صاعد  واأال  املتو�صط 

اإجراءات  وقف  حاليا  ُيتوقع  ذلك،  اإىل  واإ�صافة  العاملية. 

هذا  مثل  ويف  املتقدمة.  االقت�صادات  يف  النقدي  التي�صري 

ال�صينادي،. ُيتوقع اأن يوؤدي ما ين�صاأ من قيود على الطاقة 

االإنتاجية وما يتم من ت�صديد ال�صيا�صات، وكثري من ذلك قد 

حدث بالفعل، اإىل تخفي�س معدالت النمو يف االقت�صادات 

قدرها  القوة  بالغة  تظل  �رشعة  لت�صجل  ال�صاعدةوالنامية 

6% تقريبا يف عام 2012.

ومن الوا�صح اأن املخاطر احلالية ترتكز يف التطورات 

ي�صتحقان  اثنان  ومنها  التوقعات،  خالف  على  ال�صلبية 

اهتماما خا�صا من �صناع ال�صيا�صات:

منطقة  يف  االأزمة  تخرج  اأن  هي  االأوىل  املخاطرة   •
بالرغم  ال�صيا�صات،  �صناع  �صيطرة  نطاق  عن  اليورو 

القمة  يف  عليها  املتفق  القوية  ال�صيا�صة  اإجراءات  من 

االأوروبية بتاريخ 21 يوليو 2011. ويجب اأن ي�صارع 

التي  االلتزامات  على  بامل�صادقة  ال�صيا�صات  �صناع 

نف�س  يف  يتعني  كما  يوليو،  قمة  يف  بها  تعهدوا 

تدخالته  االأوروبي  املركزي  البنك  يوا�صل  اأن  الوقت 

الديون  اأ�صواق  اأو�صاع منظمة يف  القوية للحفاظ على 

من  به  تعهدوا  مبا  القادة  يفي  اأن  ويجب  ال�صيادية. 

يف  الثقة  على  احلفاظ  يتطلبها  اإجراءات  اأي  اتخاذ 

ال�صيا�صات القومية ويف اليورو. واإ�صافة اإىل ذلك، فنظرا 

لرتاجع ال�صغوط الت�صخمية وت�صاعد التوترات املالية 

وال�صيادية، ينبغي اأن يخف�س البنك املركزي االأوروبي 

التطورات  خماطر  ا�صتمرت  اإذا  االأ�صا�صي  الفائدة  �صعر 

ال�صلبية التي تهدد النمو والت�صخم.  

الن�صاط  يتلقى  اأن  احتمال  هي  الثانية  املخاطرة   •
من  مزيدا  بالفعل  الواهن  االأمريكي  االقت�صادي 

ال�رشباتـ  كالتي ميكن اأن تن�صاأ اإذا اآلت االأمور اإىل طريق 

على  االتفاق  ب�صاأن  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  م�صدود 

اأ�صواق  اأو ترتتب على �صعف  التق�صف املايل،  اإجراءات 

االإ�صكان اأو حدوث ارتفاعات �رشيعة يف معدالت ادخار 

االنق�صامات  ومع  املالية.  الظروف  تدهور  اأو  االأ�رش 

م�صار  يظل  املتحدة،  الواليات  يف  العميقة  ال�صيا�صية 

اليقني.  االأمريكية على درجة كبرية من عدم  ال�صيا�صة 

وهناك خماطرة كبرية تتمثل يف اأن توؤدي التخفي�صات 

اإ�صعاف  زيادة  اإىل  العامة  املالية  يف  املت�رشعة 

طويلة  االإ�صالحات  تقدمي  دون  املتوقعة  االحتماالت 

م�صتويات  اإىل  الديون  تخفي�س  يتطلبها  التي  االأجل 

ميكن اال�صتمرار يف حتملها. وقد كانت االأنباء الواردة 

تلوح  نهاية  دون  لالآمال،  خميبة  االإ�صكان  �صوق  من 

املرتاجعة،  واالأ�صعار  املفرط  الطلب  الأعباء  االأفق  يف 

اأن  االأ�صهم. وميكن  اأ�صعار  كما حدث ت�صحيح حاد يف 

على  االأ�رش  حث  اإىل  غريها  اأو  التطورات  هذه  تت�صبب 

التمويل بالديون عن طريق  امل�صارعة باحلد من ن�صب 

زيادة معدالت االدخار. ونظرا لتزايد خماطر التطورات 

يف  االقت�صادي  الن�صاط  لها  يتعر�س  التي  ال�صلبية 
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الواليات املتحدة، ينبغي اأن يظل االحتياطي الفيدرايل 

اأكرث ابتعادا عن الطابع التقليدي،  م�صتعدا لتقدمي دعم 

تركزا يف  اأكرث  املايل  التق�صف  وترية  تكون  اأن  وميكن 

للمدى  موثوقة  تدابري  اعتماد  �رشيطة  الحقة  فرتة 

املتو�صط.  

على  حادة  تداعيات  يولِّد  اأن  ميكن  االحتمالني  وكال 

االأ�صواق  اأن ي�صعف  ال�صغوط ميكن  العاملي. فتجدد  النمو 

ال  وكلها  املتقدمة،  االقت�صادات  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات 

املرجح  ومن  العادية.  غري  اله�صا�صة  من  حالة  يف  يزال 

االأولية وحجم  ال�صلع  اأ�صعار  تراجع مفاجئ يف  اأن يحدث 

عن  ي�صفر  مما  الراأ�صمالية،  والتدفقات  العاملية  التجارة 

ومن  والنامية.  ال�صاعدة  االقت�صادات  يف  النمو  خف�س 

خالل �صيناريو التطورات ال�صلبية يتبني مبزيد من التف�صيل 

النمو  يف  ذلك  يحدثه  اأن  ميكن  الذي  االنخفا�س  مدى 

والواليات  اليورو  منطقة  تعود  اأن  ميكن  حيث  ـ  العاملي 

املتحدة اإىل حالة الركود، فينخف�س الن�صاط عن املت�صور 

نقاط  ثالث  بحوايل  العاملي  االقت�صاد  اآفاق  توقعات  يف 

ال�رشر  �صيكون  احلالة  هذه  ويف   .2012 عام  يف  مئوية 

ج�صيما على االقت�صادات االأخرى اأي�صا.

ال�صاعدة  االقت�صادات  يف  الداخلية  املخاطر  وتبدو 

االقت�صادي  الن�صاط  اأقل حدة. وال تزال عالمات  والنامية 

ال�صلطات  من  وخا�صة  الدقيقة،  املراقبة  تربر  املحموم 

النقدية واالحرتازية. وهناك خماطر ال تزال تلوح يف االأفق 

االأولية والقالقل  ال�صلع  باأ�صعار  ب�صكل وا�صح فيما يت�صل 

االجتماعية وال�صيا�صية يف بع�س اأنحاء العامل. 

وميثل التو�صع بطابعه غري املتوازن واملخاطر العديدة 

َعَر�صني مميزين القت�صاد  الن�صاط االقت�صادي  التي تهدد 

عاملي ي�صعى جاهدا الإجناز نوعني من االإجراءات الرامية 

تقرير  من  �صابقة  اأعداد  يف  ورد  ح�صبما  التوازن  الإعادة 

اآفاق االقت�صاد العاملي. اأوال، يجب اأن يحل الطلب اخلا�س 

اأُحِرز تقدم ملحوظ  العام. وعلى هذه اجلبهة،  حمل الطلب 

اأن  املالَحظ  لكن  االقت�صادات،  من  كبري  عدد  يف  بالفعل 

ثانيا،  الركب.  عن  متاأخرة  الكربى  املتقدمة  االقت�صادات 

الكبرية  اخلارجية  الفوائ�س  ذات  االقت�صادات  على  يجب 

يتعني  بينما  املحلي،  الطلب  على  متزايد  ب�صكل  تعتمد  اأن 

تقوم  اأن  الكبري  املايل  العجز  ذات  االقت�صادات  على 

اإىل  اإال  للتوازن  املعيد  االإجراء  هذا  ي�صل  ومل  بالعك�س. 

 وينبغي اأن تعمل االقت�صادات املتقدمة 
1
منت�صف الطريق.

واقت�صادات االأ�صواق ال�صاعدة على تقوية �صيا�صاتها حتى 

من  كثري  من  وتتحوط  التوازن  ا�صتعادة  م�صار  يف  تتقدم 

الدقة يف �صبط  ال�صلبية. ويتعني توخي  التطورات  خماطر 

ال�صيا�صات املطلوبة حتى تكون انعكا�صا للتغري يف البيئة 

 Blanchard, Oliver, and Gian Maria Milesi-Ferretti, راجع درا�صة 
1

 2011, “)Why( Should Current Account Balances Be Reduced?”
IMF Staff Discussion Note No. 11/03 )Washington: Interna-
 Lane, Philip, and Gian Maria ودرا�صة   ;)tional Monetary Fund
 Milesi-Ferretti, 2011, “External Adjustment and the Global
Crisis,” IMF Working Paper No. 11/197 )Washington: Interna-
 ،)tional Monetary Fund(, for further discussion of this challenge

لالطالع على مزيد من التحليل لهذا التحدي. 

كثري  يف  املمكن  الناجت  انخفا�س  ذلك  يف  مبا  العاملية، 

ال�صاعدة  االأ�صواق  واقت�صادات  املتقدمة  االقت�صادات  من 

تت�صم  التي  املالية  والقطاعات  االأزمة،  من  امل�صارة 

والديون  العامة  املالية  وعجوزات  عادية،  غري  به�صا�صة 

االئتمان  خماطر  بني  التمييز  وزيادة  املرتفعة،  العامة 

من  كثري  واكت�صاب  املتقدمة،  االقت�صادات  يف  ال�صيادي 

االقت�صادات ال�صاعدة مزيدا من ال�صالبة االقت�صادية. 

تعديل توازن الطلب ليتحول من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س: 

امل�صارة  االقت�صادات  يف  ال�صيا�صات  �صناع  على  يجب 

اأ�صا�صي على  اإغراء االعتماد ب�صكل  اأن يقاوموا  االأزمة  من 

ال�صيا�صة النقدية التي�صريية يف معاجلة امليزانيات العمومية 

فيه.  اخللل  وت�صحيح  املايل  القطاع  باإ�صالح  والتعجيل 

ويجب اأن تعمل �صيا�صة املالية العامة على جتنب اخلَطَرين 

التعايف  واإ�صعاف  امل�صداقية  فقدان  يف  املتمثلني  التواأم 

االقت�صادي. وقد بداأ الت�صحيح املايل بالفعل، ومت حتقيق 

تقوية  ومتثل  االقت�صادات.  من  كثري  يف  ملمو�س  تقدم 

االإ�صالحات  وتنفيذ  االأجل  متو�صطة  العامة  املالية  خطط 

يف  حا�صمني  مطلبني  امل�صتحقات  نظام  يف  املطلوبة 

�صمان امل�صداقية وا�صتمرارية اأو�صاع املالية العامة ويف 

اإيجاد م�صاحة كافية لتنفيذ �صيا�صة مالية داعمة ملعاجلة 

فر�س  واإن�صاء  النمو  وحتقيق  العمومية  امليزانيات  خلل 

على  العيني  القطاع  احتماالت  حت�صن  �صاأن  ومن  العمل. 

املدى الق�صري اأن ي�صاعد بدوره يف زيادة م�صداقية خطط 

الت�صحيح املايل على املدى املتو�صط. واإذا حث تدهور كبري 

التي  البلدان  ت�صمح  اأن  ينبغي  الكلي،  االقت�صاد  بيئة  يف 

متتلك حيزا اأكرب للحركة من خالل �صيا�صة املالية العامة 

اأن  وميكن  كامل،  نحو  على  التلقائي  ال�صبط  اأدوات  بعمل 

تختار منطا من الت�صحيح ترتكز اإجراءاته يف وقت الحق. 

املرتدة  االآثار  حلقة  ك�رش  ينبغي  اليورو،  منطقة  ويف   •
ال�صعيفة.  واملالية  ال�صيادية  املوؤ�ص�صات  بني  ال�صلبية 

راأ�س  بزيادة  اله�صة  املالية  املوؤ�ص�صات  مطالبة  فيجب 

املال، وهو ما يف�صل اأن يتم بحلول تقوم على القطاع 

اخلا�س. فاإذا مل تتوافر هذه احللول، يتعني اأن تقبل هذه 

احل�صول  اأو  فيها  اأموال عامة  روؤو�س  املوؤ�ص�صات �صخ 

على دعم من ال�صندوق االأوروبي جلنوب �رشق اأوروبا 

)EFSF(، اأو اإعادة هيكلتها اأو اإغالقها. ويف اقت�صادات 

االأ�صا�صية  املهمات  اإحدى  �صتكون  االأوروبية،  الهام�س 

اأو�صاع  �صبط  بني  ال�صحيح  التوازن  اإىل  التو�صل  هي 

والدعم  ناحية،  من  الهيكلي  واالإ�صالح  العامة  املالية 

ا�صتمرارية  ل�صمان  وذلك  اأخرى،  ناحية  من  اخلارجي 

الت�صحيح الالزم يف هذه االقت�صادات. 

ويف الواليات املتحدة، تت�صمن اأهم االأولويات �صياغة   •
خطة متو�صطة االأجل ل�صبط اأو�صاع املالية العامة مبا 

لال�صتمرار  قابل  م�صار  على  العام  الدين  و�صع  يكفل 

االقت�صادي،  التعايف  على  للحفاظ  �صيا�صات  وتنفيذ 

امل�صاكن  اأ�صواق  يف  الت�صحيح  تي�صري  ي�صمل  ما  وهو 

والعمل. ومن �صاأن قانون الوظائف االأمريكي اأن يقدم 

اأن  على  الق�صري،  املدى  على  لالقت�صاد  الالزم  الدعم 

للمالية  االأجل  متو�صطة  قوية  بخطة  م�صحوبا  يكون 



ملخ�س واف

ف
�صندوق النقد الدويل  | �صبتمرب 2011  

االإنفاق  منو  واحتواء  االإيرادات  زيادة  ت�صتطيع  العامة 

النا�صئ عن برامج امل�صتحقات.  

اأكرث  اإجراءات  احلكومة  تتخذ  اأن  ينبغي  اليابان،  ويف   •
طموحا للتعامل مع م�صتوى الدين العام �صديد االرتفاع 

مع مراعاة احلاجة االآنية الإعادة االإعمار والتنمية يف 

املناطق التي اأ�صابها الزلزال وت�صونامي. 

تقدم كبري  �صيوؤدي حتقيق  االقت�صادات،  ويف كل هذه 

يف اإ�صالح نظام امل�صتحقات والنظام ال�رشيبي اإىل اإيجاد 

املدى  على  املايل  ال�صبط  وترية  لتطويع  اأكرب  م�صاحة 

اأي  من  احلد  ثم  ومن  املحلي،  الطلب  قوة  ح�صب  الق�صري 

�صعف اإ�صايف ي�صيب التعايف االقت�صادي. 

تعديل توازن الطلب ليتحول من امل�صادر اخلارجية اإىل املحلية: 

اأ�صبح التقدم على هذا ال�صعيد اأهم من ذي قبل يف احلفاظ 

ال�صاعدة  االأ�صواق  اقت�صادات  فبع�س  العاملي.  النمو  على 

ت�صاهم يف الطلب املحلي باأكرث من امل�صتوى املطلوب )عدة 

اقت�صادات يف اأمريكا الالتينية، على �صبيل املثال(؛ وهناك 

)االقت�صادات  الكايف  بالقدر  ت�صاهم  ال  اأخرى  اقت�صادات 

ال�صاعدة، على �صبيل املثال(. وينبغي  اآ�صيا  االأ�صا�صية يف 

بتحقيق  القوي  املحلي  الطلب  تكبح  اأن  االأوىل  للمجموعة 

خف�س كبري يف عجز املالية العامة الهيكلي، وكذلك اإلغاء 

اأما  اإجراءات التي�صري النقدي يف بع�س احلاالت.  مزيد من 

املجموعة الثانية من االقت�صادات فتحتاج اإىل رفع اأ�صعار 

الهيكلية  االإ�صالحات  جانب  اإىل  كبرية  بدرجة  عمالتها 

مقارنة  املرتفعة  املدخرات  ن�صبة  تخفي�س  اإىل  الرامية 

على  ال�صيا�صات  هذه  ت�صاعد  اأن  وميكن  باال�صتثمارات. 

ترجع  التي  ال�صدمات  مواجهة  يف  اأكرب  �صالبة  اإك�صابها 

جذورها اإىل االقت�صادات املتقدمة وحت�صني اإمكانات النمو 

فيها على املدى املتو�صط.  

وقد ت�صبب الركود الكبري يف ت�صخيم عدد من امل�صكالت 

املتقدمة.  االقت�صادات  يف  وخا�صة  العيني،  القطاع  يف 

وميكن اأن تكون الواليات املتحدة ب�صدد حالة من التعايف 

اأن  من  فبالرغم  العمالة.  توظيف  جمال  يف  البطء  �صديد 

البطالة ال تزال دون امل�صتويات املرتفعة التي �صجلتها بعد 

انتهاء احلرب العاملية الثانية، فاإن فقدان الوظائف اأثناء 

االأزمة بلغ م�صتويات غري م�صبوقة وجاء لي�صيف اإىل االأداء 

الباهت الذي �صوهد يف جمال توظيف العمالة اأثناء العقد 

الدخل  بالقلق جتاه تطورات  االأ�رش حاليا  ال�صابق. وت�صعر 

�صابق  اأي وقت  ت�صعر به يف  اأكرث مما كانت  امل�صتقبل  يف 

اأوائل الثمانينات. ومن االأولويات يف هذا اخل�صو�س  منذ 

تي�صري عملية الت�صحيح يف �صوق االإ�صكان ودعم �صيا�صات 

امل�صكلة كبرية من جوانب  اأن  التفاعلية. غري  العمل  �صوق 

متعددة بحيث ت�صتدعي تغيريا جذريا يف �صيا�صة االقت�صاد 

امل�صتحقات  نظام  يف  كبريا  اإ�صالحا  تتطلب  اأي  الكلي، 

والنظام ال�رشيبي الإف�صاح جمال اأكرب اأمام �صيا�صة املالية 

االأجل  يف  االقت�صادي  التعايف  على  حتافظ  كي  العامة 

امل�صكالت  عن  النظر  بغ�س  اليورو،  منطقة  ويف  الق�صري. 

اأكرث  املوقف  يبدو  املالية،  اال�صطرابات  تفر�صها  التي 

يف  مثيالتها  من  قلقا  اأقل  تبدو  عموما  فاالأ�رش  اختالطا. 

حدة  اأقل  الوظائف  فقدان  كان  كما  املتحدة،  الواليات 

االأزمة.  من  امل�صارة  الهام�س  اقت�صادات  يف  عدا  بكثري، 

اقت�صادات  تعتمد  اأن  االأ�صا�صية  الهيكلية  التحديات  ومن 

الهام�س يف املنطقة اإ�صالحات توؤدي اإىل حت�صني قدرتها 

على اإعادة بناء التناف�صية واحلفاظ عليها. 

مناطق  يف  كبريا  تباينا  الهيكلية  التحديات  وتتباين 

الداخلة  العامل املختلفة. فتدفقات روؤو�س االأموال الكبرية 

طريق  عن  اال�صتيعابية  الطاقة  حت�صني  اإىل  احلاجة  توؤكد 

زيادة انفتاح اأ�صواق املنتجات واخلدمات اأمام راأ�س املال 

ذلك،  اإىل  واإ�صافة  املايل.  اال�صتقرار  اأطر  وتعزيز  االأجنبي 

توؤكد اأ�صعار الغذاء املرتفعة �رشورة اإن�صاء �صبكات لالأمان 

االجتماعي توجه اإىل امل�صتحقني يف كثري من االقت�صادات 

ال�صاعدة والنامية. 

وارتفاع  العاملي،  الطلب  توازن  ا�صتعادة  لبطء  ونظرا 

ع اآفاق النمو يف االقت�صادات  اأ�صعار ال�صلع االأولية، وتوا�صُ

يف  منخف�صة  الفائدة  اأ�صعار  تظل  اأن  ُيرجح  املتقدمة، 

الدول الرئي�صية. وقد يوؤدي ذلك اإىل ت�صجيع املخاطرة يف 

اقت�صادات اأخرى ـ فقلما حدثت موجات وا�صعة النطاق من 

اإعادة تدوير االأموال دون اأن تقرتن بحوادث مالية. والواقع 

اأن اأعرا�س االإفراط يف املخاطرة وا�صحة يف ب�صعة بلدان 

فهناك  ال�صاعدة:  االأ�صواق  اقت�صادات  من  وعدد  متقدمة 

عقارات  واأ�صواق  االرتفاع،  بالغة  ائتماين  منو  معدالت 

مزدهرة، وتدفقات كبرية اإىل االأ�صواق املالية. وب�صكل اأعم، 

جاءت االأزمة املالية لتربز تعر�س النظام املايل العاملي 

يتجاوز  نحو  على  باجلملة  التمويل  اأ�صواق  ال�صطرابات 

البنوك  اتخذت  القومي،  امل�صتوى  املعتاد. وعلى  امل�صتوى 

املركزية اإجراءات ملواجهة هذه االأو�صاع عن طريق اآليات 

التمويل  بن�صوب  يهدد  ما  ظهر  اإذا  ال�صيولة  ل�صخ  موؤقتة 

االآلية  هذه  مثل  توجد  ال  اأنه  غري  باجلملة.  يقدم  الذي 

على امل�صتوى الدويل. وب�صكل عام، تو�صح االأزمة املالية 

اقت�صام  اآليات  حجم  لزيادة  ملحة  احلاجة  اأن  االأخرية 

حجمها  تقل�س  اأن  بعد  �صمولها،  ونطاق  الدولية  املخاطر 

ونطاقها اإىل اأقل من حجم االأ�صواق املالية الدولية. 

ول�صمان اأن تظل التجارة داعمة للتعايف العاملي، يجب 

احلمائية.  ال�صغوط  ال�صيا�صات مقاومة  يوا�صل �صناع  اأن 

الذي  احلا�صم  للمنعطف  ونظرا  االأهمية،  من  القدر  وبنف�س 

التي  املطولة  التجارية  الدوحة  مباحثات  جولة  به  متر 

تعقدها منظمة التجارة العاملية، ينبغي اأن يت�صلح القادة 

امل�صتويات  اأعلى  على  واالهتمام  باالإرادة  ال�صيا�صيون 
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مبا  املفاو�صات،  عجلة  دفع  ت�صمن  موثوقة  خطة  لو�صع 

فمن  مزايا.  من  عليه  تنطوي  مبا  اجلمهور  اإعالم  ذلك  يف 

النظام  تفتيت  اإىل  الدوحة  جولة  ف�صل  يوؤدي  اأن  املمكن 

العاملية  التجارة  منظمة  واإ�صعاف  العاملي  التجاري 

وتقوي�س العمل متعدد االأطراف.  

يف  وخا�صة  القائمة،  ال�صيا�صات  تعزيز  يتم  مل  وما 

االقت�صادات املتقدمة، ال ُيتوقع اأن يحمل امل�صتقبل �صوى 

حمتملة  كبرية  منافع  وهناك  وم�صطرب.  �صعيف  تعاف 

ينطوي عليها اتخاذ اإجراءات تعاونية اأقوى على م�صتوى 

ال�صندوق  اأ�صدره  منف�صل  تقرير  يو�صح  فكما  ال�صيا�صات. 

جمموعة  اأع�صاء  بني  املتبادل  التقييم  لربنامج  دعما 

العاملي  الناجت املحلي  اإجمايل  يتلقى  اأن  الع�رشين، ميكن 

دفعة كبرية من خالل اعتماد برامج متو�صطة االأجل لل�صبط 

وانتهاج  املتقدمة،  االقت�صادات  يف  للنمو  املواتي  املايل 

االأ�صواق  اقت�صادات  يف  الطلب  توازن  ال�صتعادة  �صيا�صات 

لدعم  هيكلية  اإ�صالحات  واإجراء  الفوائ�س،  ذات  ال�صاعدة 

اإىل  ذلك،  من  االأهم  ورمبا   
2
البلدان. كل  يف  املمكن  النمو 

العمومية  امليزانيات  ت�صحيح  تي�رش  التي  التدابري  جانب 

تتجنب  اأن  ال�صيا�صات ميكن  هذه  مثل  اأن  والبنوك،  لالأ�رش 

�صاأنه  من  �صائع«  »عقد  يف  املتقدمة  االقت�صادات  دخول 

اأن يلحق �رشرا بالغا باجلميع. غري اأن حتقيق هذا الهدف 

حتديات  معاجلة  ال�صيا�صات  �صناع  من  يتطلب  �صوف 

التعاون  روح  واإحياء  حمليا  ال�صعبة  ال�صيا�صي  االقت�صاد 

الوثيق التي كانت �صائدة يف ذروة االأزمة.

الدويل دعما  النقد  اأعده خرباء �صندوق  الذي  التايل  التقرير   راجع 
2

لعملية التقييم املتبادل بني اأع�صاء جمموعة الع�رشين والذي ُعر�س 

يف قمة املجموعة التي عقدت يف مدينة تورونتو الكندية يومي 26 

 Group of Twenty, 2010, “G20 Mutual Assessment“ :و 27 يونيو

 Process—Alternative Policy Scenarios,” report prepared by staff
of the International Monetary Fund for the G20 Mutual Assess-
 ment Process, G-20 Toronto Summit, Toronto, Canada, June
Washington: International Monetary Fund( 27–26(..وميكن االطالع 
www.imf.org/ االإنرتنت:  �صبكة  التايل على  املوقع  التقرير يف  على 

.external/np/g20/pdf/062710a.pdf
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تباط�ؤ الن�صاط العاملي

)ال�سكل	 ال�سديد	 بالوهن	 االقت�سادي	 الن�ساط	 اأُ�سيب	

البياين	1-1(	بعد	انق�ساء	عدد	من	اأرباع	ال�سنة	التي	�سهدت	

منوا	يتفق	اإىل	حد	كبري	مع	تنبوؤات	»اآفاق االقت�صاد العاملي«.	

وغري	 متوقعة	 تطورات	 حدوث	 اإىل	 الن�ساط	 تباطوؤ	 وُيعزى	

متوقعة	على	ال�سواء.	ومل	يكن	ُيتوقع	اأبدا	ا�ستمرار	االنتعا�ش	

الدوري	يف	االإنتاج	ال�سناعي	والتجارة	العامليني	مب�ستوى	

القوة	الذي	�سهده	عام	2010.	ومع	هذا،	فاإن	انتقال	الطلب	

من	القطاع	العام	اإىل	القطاع	اخلا�ش	ي�ستغرق	حاليا	وقتا	

اأطول	من	املتوقع	يف	االقت�سادات	املتقدمة	املت�رضرة	من	

االأزمة،	ال	�سيما	الواليات	املتحدة.	ف�سال	على	ذلك،	ثبت	اأن	

منطقة	 يف	 امل�رضيف	 والقطاع	 ال�سيادية	 الديون	 م�سكالت	

اليورو	م�ستع�سية	على	نحو	يفوق	التوقعات،	باالإ�سافة	اإىل	

وقوع	مفاجاآت	كبرية	كاالرتباك	الذي	خلفه	وقوع	الزلزال	

اليابان،	 �رضق	 ملنطقة	 ت�سونامي	 موجة	 واجتياح	 الكبري	

و�سمال	 االأو�سط	 ال�رضق	 منطقة	 يف	 اال�سطرابات	 وانت�سار	

اإفريقيا	وما	�ساحبها	من	طفرة	يف	اأ�سعار	النفط.	

واأحدثت	ال�سدمات	التي	اأ�سابت	اليابان	واإمدادات	النفط	

تاأثريا	وقتيا	يف	النمو	العاملي	بداأ	يتال�سى	يف	هذه	االآونة.	

اإىل	 اأدت	 رمبا	 اأنها	 اإىل	 اأي�سا	 املختلفة	 االعتبارات	 وت�سري	

االقت�سادات	 ناجت	 يف	 مئوية	 نقطة	 	0،5 مقداره	 انخفا�ش	

املتقدمة،	جاء	معظمه	يف	الربع	الثاين	من	عام	2011.	

نِّعت	 ت�سري	بع�ش	التقديرات	اإىل	اأن	عدد	ال�سيارات	التي	�سُ 	•
	%30 اإىل	 ي�سل	 مبا	 انخف�ش	 رمبا	 العامل	 م�ستوى	 على	

وت�سونامي	 زلزال	 وقوع	 اأعقبا	 اللذين	 ال�سهرين	 خالل	

وفيما	 االإمداد.	 �سل�سلة	 يف	 االنقطاعات	 ب�سبب	 اليابان	

اإىل	 التقديرات	 بع�ش	 ت�سري	 املتحدة،	 الواليات	 يخ�ش	

اإجمايل	 من	 واحدة	 مئوية	 نقطة	 حوايل	 اخل�سائر	 بلوغ	

	وت�سري	
1
الناجت	املحلي	يف	الربع	الثاين	من	عام	2011؛

اأقل	تبلغ	نحو	0.5	نقطة	 اآثار	 اإىل	حدوث	 اأخرى	 تقارير	

		
2
مئوية	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.

اأخذت	اأ�سعار	النفط	ترتفع	لفرتة	وجيزة	يف	الربع	الثاين	 	•
�سائدة	 كانت	 التي	 امل�ستويات	 وفاقت	 	2011 عام	 من	

حتديد	 ال�سعب	 ومن	 	.%25 من	 باأكرث	 	2011 يناير	 يف	

مدى	ما	ُيعزى	من	ارتفاع	يف	االأ�سعار	اإىل	تزايد	الطلب	اأو	

وفقا	 نِّعون	 امُل�سَ يذهب	 	 	.Macroeconomic Advisers (2011) راجع	 	 		
1

خلطتهم	املعلنة	اإىل	اأن	زيادة	جتميع	ال�سيارات	ميكن	اأن	ي�سيف	1.25	نقطة	

مئوية	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	الربع	الثالث	من	العام.		

	IMF (2011).	راجع			
2

اإىل	تراجع	العر�ش	)من	ليبيا	على	�سبيل	املثال(.	وعلى	

تراجع	 اإىل	 االأ�سعار	 ارتفاع	 قدر	كبري	من	 افرتا�ش	عزو	

العر�ش،	فرمبا	اأدى	اإىل	انخفا�ش	الناجت	يف	االقت�سادات	

املتقدمة	مبا	يرتاوح	بني	0.25	و0.5	نقطة	مئوية	من	

اإجمايل	الناجت	املحلي.	

ال�ساعدة	 االقت�سادات	 اأداء	 كان	 الوقت،	 نف�ش	 ويف	

تفاوت	 وجود	 مع	 كبري	 حد	 اإىل	 للتنبوؤات	 موافقا	 والنامية	

وا�سح	بني	املناطق	املختلفة.	وبداأ	الن�ساط	يعاود	االنتعا�ش	

من	 ت�رضرت	 التي	 االقت�سادات	 يف	 كبري	 حد	 اإىل	 بقوة	

اأوروبا	الو�سطى	وال�رضقية	ويف	كومنولث	الدول	 االأزمة	يف	

امل�ستقلة	مدفوعا	يف	اقت�سادات	الكومنولث	بارتفاع	اأ�سعار	

ال�سلع	االأولية.	كذلك	اأدت	طفرة	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	اإىل	دفع	

وتراجع	 مرتفعة.	 معدالت	 نحو	 الالتينية	 اأمريكا	 يف	 النمو	

الن�ساط	يف	اآ�سيا	النامية	تراجعا	حمدودا	كرد	فعل	النقطاع	

اليقني	 عدم	 تزايد	 اأمام	 املخزون	 وتناق�ش	 االإمداد	 �سل�سلة	

ب�ساأن	الطلب	من	االقت�سادات	املتقدمة.	وا�ستمر	التو�سع	يف	

اإفريقيا	جنوب	ال�سحراء	بوترية	قوية.	وعلى	العك�ش	من	ذلك،	

عانى	الن�ساط	االقت�سادي	يف	منطقة	ال�رضق	االأو�سط	و�سمال	

اإفريقيا	من	النزاعات	ال�سيا�سية	واالجتماعية	برغم	ما	اأدت	

البلدان	 اقت�سادات	 انتعا�ش	 من	 االإيرادات	 اأداء	 قوة	 اإليه	

للتطورات	 ال�سافية	 املح�سلة	 وكانت	 للنفط.	 امل�سدرة	

االأ�سواق	 واقت�سادات	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 املختلفة	

اأثناء	 ال�ساعدة	هي	تراجع	الن�ساط	العاملي	على	غري	توقع	

الربع	الثاين	من	العام	)ال�سكل	البياين	1-1،	اللوحة	ال�سفلى(.

ع�دة عدم اال�صتقرار املايل 

عاد	التقلب	املايل	اإىل	الت�ساعد	ب�سكل	جذري	يف	االآونة	

اليورو	 منطقة	 يف	 التطورات	 مبخاوف	 مدفوعا	 االأخرية	

الواليات	املتحدة.	وقد	 العاملي،	وخا�سة	يف	 الن�ساط	 وقوة	

عدم	 م�ساعر	 تفاقم	 اإىل	 ال�سيا�سات	 �سعيد	 على	 الرتدد	 اأدى	

بدوره	 يوؤثر	 الذي	 االأمر	 املالية،	 التوترات	 وزيادة	 اليقني	

من	 	2011 �سبتمرب	 عدد	 وي�سري	 العيني.	 االقت�ساد	 على	

»تقرير اال�صتقرار املايل العاملي«	اإىل	اأن	ال�سكوك	املتجددة	

ب�ساأن	احتماالت	معاجلة	امل�سكالت	يف	بلدان	منطقة	اليورو	

	2011 ربيع	 يف	 ال�سطح	 على	 الظهور	 عاودت	 قد	 الهام�سية	

وازدادت	عمقا	منذ	ذلك	احلني	على	الرغم	من	التدابري	القوية	

التي	جرى	االتفاق	ب�ساأنها	خالل	قمة	االحتاد	االأوروبي	يف	

21	يوليو	2011.	واالأمر	املثري	للقلق	دفع	امل�ستثمرين	رفع	

واإيطاليا	 بلجيكا	 بقدر	كبري	يف	 ال�سيادية	 املخاطر	 عالوات	

واإ�سبانيا	وبقدر	اأقل	بكثري	يف	فرن�سا	)ال�سكل	البياين	2-1،	

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



اآفاق	االقت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر

الجدول 1-1: ا�صتعرا�ض عام لت�قعات تقرير اآفاق االقت�صاد العالمي
)٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

التغير	من	�سنة	اإلى	اأخرى

االختالفات	عن	التوقعات	في	

تقرير	اآفاق	االقت�ساد	العالمي،	

يونيو	2011

التغير	من	ربع	�سنة	رابع	اإلى	الربع	الرابع	الالحق

التوقعاتالتقديراتالتوقعات

200920102011201220112012201020112012

1
4.83.64.1 –0.5–0.3 5.14.04.0–0.7الناتج المحلي

2.91.42.2 –0.7–0.6 3.11.61.9–3.7االقت�صادات المتقدمة

3.11.12.0	–0.9–1.0	3.01.51.8–3.5الواليات	المتحدة

2.01.11.6	–0.6–0.4	1.81.61.1–4.3منطقة	اليورو

3.81.62.0	–0.7–0.5	3.62.71.3–5.1األمانيا

1.41.41.7	–0.5–0.4	1.41.71.4–2.6فرن�سا

1.50.40.4	–1.0–0.4	1.30.60.3–5.2اإيطاليا

0.60.71.7	–0.00.5	0.81.1–0.1–3.7اإ�سبانيا

2.50.52.0	–0.20.6	2.3–4.00.5–6.3اليابان

1.51.51.7	–0.7–0.4	1.41.11.6–4.9المملكة	المتحدة

3.31.42.5	–0.7–0.8	3.22.11.9–2.8كندا

2
4.83.83.9	–0.1–0.4	5.83.63.7–1.1اقت�سادات	متقدمة	اأخرى

6.05.24.7	0.0–0.4	8.44.74.5–0.7االقت�سادات	االآ�سيوية	ال�سناعية	الجديدة

3
7.46.46.4 –0.3–0.2 2.87.36.46.1االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

5.32.92.7	–0.5–1.0	4.54.32.7–3.6اأوروبا	الو�سطى	وال�سرقية

4.63.83.9	–0.3–0.5	4.64.64.4–6.4كومنولث	الدول	الم�ستقلة

4.44.03.6	–0.4–0.5	4.04.34.1–7.8رو�سيا

.	.	.		.	.	.	.	.	.		0.0–0.3	6.05.35.1–3.0ما	عدا	رو�سيا

9.08.18.1	–0.4–0.2	7.29.58.28.0اآ�سيا	النامية

9.89.39.1	–0.5–0.1	9.210.39.59.0ال�سين

9.27.07.5	–0.3–0.4	6.810.17.87.5الهند

4
6.05.45.6	–0.1–0.1	1.76.95.35.6بلدان	"اآ�سيان" الخم�سة

5.44.13.9	–0.1–0.1	6.14.54.0–1.7اأمريكا	الالتينية	ومنطقة	الكاريبي

5.03.83.8	0.0–0.3	7.53.83.6–0.6البرازيل

4.23.73.2	–0.4–0.9	5.43.83.6–6.2المك�سيك

.	.	.	.	.	.	.	.	.		–0.8–0.2	2.64.44.03.6ال�سرق	االأو�سط	و�سمال	اإفريقيا

.	.	.	.	.	.	.	.	.		–0.1–0.3	2.85.45.25.8اإفريقيا	جنوب	ال�سحراء

											للتذكرة

2.11.31.9	–0.7–0.3	1.81.71.4–4.2االتحاد	االأوروبي

.	.	.	.	.	.	.	.	.		–0.5–0.4	4.03.03.2–2.3النمو	العالمي	على	اأ�سا�ش	اأ�سعار	ال�سرف	ال�سوقية

. . . . . . . . .  –0.9–0.7 12.87.55.8–10.7حجم التجارة العالمية )ال�صلع والخدمات(

الواردات

.	.	..	.	..	.	.–1.1–0.1	11.75.94.0–12.4االقت�سادات	المتقدمة

.	.	..	.	..	.	.–0.9–1.0	14.911.18.1–8.0االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية

ال�سادرات

.	.	..	.	..	.	.–0.9–0.6	12.36.25.2–11.9االقت�سادات	المتقدمة

.	.	..	.	..	.	.–0.5–1.8	13.69.47.8–7.7االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية

اأ�صعار ال�صلع االأولية )بالدوالر االأمريكي(

5
.	.	..	.	..	.	.–2.1–3.9	–27.930.63.1–36.3النفط

ال�سلع	غير	الوقود	)المتو�سط	على	اأ�سا�ش	االأوزان	الترجيحية	

.	.	..	.	..	.	.–1.4–0.4	–26.321.24.7–15.7لل�سادرات	العالمية	من	ال�سلع	االأولية(

اأ�صعار الم�صتهلكين

1.62.51.3	–0.00.3	0.11.62.61.4االقت�سادات	المتقدمة

3
6.26.95.1	0.60.3	5.26.17.55.9االقت�سادات	ال�ساعدةو	النامية

�صعر الفائدة ال�صائد بين بن�ك لندن )ليب�ر،٪(

.	.	..	.	..	.	.–0.3–0.2	1.10.50.40.5على	الودائع	بالدوالر	االأمريكي

.	.	..	.	..	.	.–1.4–0.4	1.20.81.31.2على	الودائع	باليورو

.	.	..	.	..	.	.0.00.1	0.70.40.50.3على	الودائع	بالين	الياباني

ملحوظة:	ُيفرت�ش	بقاء	اأ�سعار	ال�رضف	الفعلية	احلقيقية	ثابتة	عند	م�ستوياتها	ال�سائدة	خالل	الفرتة	من	18	يوليو	اإىل	15	اأغ�سط�ش	2011.	وُتعّدل	البيانات	ربع	ال�سنوية	املجمعة	مو�سميا.	

	التقديرات	والتوقعات	ربع	ال�سنوية	متثل	90%	من	االأوزان	الرتجيحية	على	اأ�سا�ش	تعادل	القوى	ال�رضائية	العاملية.
1

2	ما	عدا	جمموعة	ال�سبعة	)كندا	وفرن�سا	واأملانيا	واإيطاليا	واليابان	واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة(	وبلدان	منطقة	اليورو.	

	التقديرات	والتوقعات	ربع	ال�سنوية	متثل	ما	يقارب	80%	من	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية.
3

	اإندوني�سيا	وماليزيا	والفلبني	وتايلند	وفييت	نام.
4

	املتو�سط	الب�سيط	لالأ�سعار	الفورية	للنفط	اخلام	من	اأنواع	برنت	اململكة	املتحدة،	ودبي،	وغرب	تك�سا�ش	الو�سيط،	وقد	بلغ	متو�سط	�سعر	النفط	79،03	دوالر	اأمريكي	للربميل	يف	عام	2010؛	ويفرت�ش	بلوغه	103،20	دوالرا	
5

اأمريكيا	يف	2011،	و	100	دوالرا	يف	2012،	وذلك	ا�ستنادا	اإىل	اأو�ساع	اأ�سواق	املعامالت	امل�ستقبلية.

	ال�سعر	ل�ستة	اأ�سهر	بالن�سبة	للواليات	املتحدة	االأمريكية	واليابان،	ولثالثة	اأ�سهر	بالن�سبة	ملنطقة	اليورو.
6
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الف�صل 1						اآفاق	االقت�ساد	العاملي	وق�سايا	ال�سيا�سات

3 �صندوق النقد الدويل	| �سبتمرب	2011	 	

هائلة.	 �سغوط	 حتت	 قرب�ش	 ووقوع	 العليتان(؛	 اللوحتان	

وتخ�سع	اأ�سواق	املعامالت	بني	البنوك	لل�سغوط	من	جديد،	

بينما	ت�سري	التقارير	اإىل	امل�ساعب	التي	تواجه	بع�ش	البنوك	

	،2-1 البياين	 )ال�سكل	 متويل	 على	 احل�سول	 موا�سلة	 يف	

اللوحة	الو�سطى	اإىل	اليمني(.	ومع	تراكم	عالمات	ال�سعف	يف	

االقت�سادات	املتقدمة	الرئي�سية،	واأبرزها	االأخبار	ال�سيئة	عن	

املا�سيني،	 ال�سهرين	 مدى	 على	 املتحدة	 الواليات	 اقت�ساد	

اأ�سعار	 تقلب	 وازداد	 حادا	 تراجعا	 االأ�سهم	 اأ�سواق	 تراجعت	

كذلك	 العليتان(؛	 اللوحتان	 	،3-1 البياين	 )ال�سكل	 االأ�سهم	

وكلها	 والذهب-	 القوية	 ال�سيادية	 ال�سندات	 اأ�سعار	 ارتفعت	

عالمات	على	اأن	امل�ستثمرين	اأ�سبحوا	اأكرث	حذرا	بكثري	حيال	

االآفاق	املتوقعة	لالقت�سادات	املتقدمة	الرئي�سية.	

ت��صع اأكرث تفاوتا 

املوؤ�رضات	 يف	 احلاد	 الرتاجع	 للقلق	 املثرية	 التطورات	 من	

االقت�سادات	 يف	 االأعمال	 وقطاع	 امل�ستهلكني	 لثقة	 املختلفة	

املتقدمة،	بدال	من	اأن	تتعزز	على	النحو	الذي	رمبا	كان	متوقعا	

يف	وجود	�سدمات	تغلب	عليها	الطبيعة	املوؤقتة	وبدء	زوالها.	

اأعدها	 التي	 النمو«	 تتبع	 »خريطة	 ت�سري	 ذلك،	 على	 وبناء	

�سندوق	النقد	الدويل	)ال�سكل	البياين	1-4،	اللوحة	العليا(	اإىل	

»اآفاق	 توقعات	 وتفرت�ش	 القريب.	 االأجل	 يف	 النمو	 انخفا�ش	

بالتزاماتهم	 ال�سيا�سات	 �سناع	 وفاء	 العاملي«	 االقت�ساد	

مما	 �سيطرتهم	 لنطاق	 املالية	 اال�سطرابات	 جتاوز	 وعدم	

فرجوع	 ثم،	 ومن	 االأو�ساع.	 ا�ستقرار	 مع	 الثقة	 بعودة	 ي�سمح	

الن�ساط	اإىل	م�ستويات	اأقوى	يف	االقت�سادات	املتقدمة	�سياأتي	

اال�سطرابات.	 بفعل	 امل�سار	 عن	 ينحرف	 لن	 ولكنه	 متاأخرا	

ن�ساط	 ب�سيط	يف	 ارتفاع	 اإىل	حدوث	 بالتايل	 التوقعات	 وت�سري	

االقت�سادات	 يف	 بقوة	 النمو	 وحتقق	 املتقدمة	 االقت�سادات	

ال�ساعدة	والنامية	خالل	الفرتة	2011-2012	)ال�سكل	البياين	

1-5؛	واجلدول	1-1(.	وُيتوقع	بلوغ	النمو	العاملي	حوايل	%4،		

اإجمايل	الناجت	 اأن	منو	 اإىل	 يف	الوقت	الذي	ت�سري	فيه	التنبوؤات	

املحلي	احلقيقي	يف	االقت�سادات	املتقدمة	الرئي�سية	–الواليات	

طفيفا،	 ارتفاعا	 �سريتفع	 واليابان-	 اليورو	 ومنطقة	 املتحدة	

من	حوايل	0،75%	يف	الن�سف	االأول	من	عام	2011	اإىل	حوايل	

1.5%	يف	عام	2012	نظرا	النح�سار	اآثار	االنقطاعات	املوؤقتة	

و�سيكت�سب	 للتو�سع.	 الدافعة	 االأ�سا�سية	 العوامل	 تر�سخ	 وبطء	

الن�ساط	االقت�سادي	مزيدا	من	القوة	يف	عدد	من	االقت�سادات	

املتقدمة	االأخرى	وخا�سة	تلك	التي	تربطها	عالقات	وثيقة	مع	

اآ�سيا	ال�ساعدة.	اأما	يف	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية،	فُيتوقع	

الطلب	 وتباطوؤ	 ال�سيا�سات	 وت�سديد	 القدرات	 ق�سور	 يوؤدي	 اأن	

البلدان.	 بني	 متفاوتة	 بدرجات	 النمو	 انخفا�ش	 اإىل	 اخلارجي	

ونتيجة	لذلك،	�سينخف�ش	النمو	يف	هذه	االقت�سادات	من	حوايل	

7%	يف	الن�سف	االأول	من	عام	2011	اإىل	حوايل	6%	يف	عام	

التطورات	دون	 اإىل	جانب	 الغالب	 2012.	ومتيل	املخاطر	يف	

املتوقعة	على	املدى	القريب.		
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ت�قعات ع�دة بع�ض الق�ى الت��صعية 

وانخفا�ش	 اليابان،	 االقت�سادي	يف	 الن�ساط	 انتعا�ش	 كان	

يف	 الطلب	 منو	 وقوة	 	،)1-1 )امللحق	 والغذاء	 النفط	 اأ�سعار	

الرئي�سية	 الدوافع	 من	 االأخرى	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	

وراء	تزايد	قوة	الن�ساط	على	املدى	القريب.	

الناجت	 تعايف	 �رضعة	 اليابان	 من	 الواردة	 التقارير	 توؤكد	 		•
ال�سناعي	 االإنتاج	 وي�سهد	 ال�سواء.	 على	 املحلي	 واالإنفاق	

على	 ال�سائد	 ال�سعور	 بينما	 �رضيعا،	 منوا	 الراهن	 الوقت	 يف	

واإنفاق	 بو�سوح	 التح�سن	 يف	 اآخذ	 االأعمال	 قطاع	 م�ستوى	

ق�سور	 اأن	 وبرغم	 ب�رضعة.	 التعايف	 يف	 اآخذ	 االأ�رض	 قطاع	

على	 �سلبيا	 تاأثريا	 االأرجح	 على	 �سيوؤثر	 الكهربائية	 الطاقة	

الإعادة	 احلكومية	 والربامج	 ال�سيف،	 ف�سل	 طوال	 االإنتاج	

البناء	ميكن	اأن	تعاين	من	مزيد	من	التاأخر،	يبدو	اأن	التعايف	

جار	يف	املدى	القريب	على	�سكل	حرف	V	الالتيني.

�سائدة	 كانت	 التي	 م�ستوياتها	 اإىل	 النفط	 اأ�سعار	 عادت	 		•
عندما	بداأت	اال�سطرابات	يف	منطقة	ال�رضق	االأو�سط	و�سمال	

نهاية	 يف	 م�ستوياتها	 وبلغت	 	.)1-1 )امللحق	 اإفريقيا	

الربع	الثاين	حوايل	105	دوالرا	للربميل،	بعد	بلوغ	م�ستوى	

اإبريل،	 اإىل	نحو	120	دوالرا	يف	نهاية	 الذي	و�سل	 الذروة	

يدعمها	يف	ذلك	ب�سورة	جزئية	زيادة	العر�ش	من	البلدان	

االأخرى	االأع�ساء	يف	منظمة	البلدان	امل�سدرة	للنفط	)اأوبك(	

واالإفراج	عن	خمزون	النفط	اخلام	واملنتجات	النفطية	من	

اأع�ساء	 البلدان	 لدى	 اال�سرتاتيجية	 الطوارئ	 احتياطيات	

النقد	 �سندوق	 موؤ�رض	 وتراجع	 للطاقة.	 الدولية	 الوكالة	

الدويل	الأ�سعار	املعادن	البخ�سة	بنحو	9%	مقارنة	مب�ستوى	

االأول	والذي	�سجله	يف	�سهر	فرباير.	ومع	 الربع	 الذروة	يف	

هذا،	كان	تراجع	اأ�سعار	الغذاء	اأ�سيق	نطاقا	بكثري،	فبلغ	نحو	

4%،	وهو	ما	يرجع	اأ�سا�سا	اإىل	التوقعات	احلالية	بانخفا�ش	

املحا�سيل	الزراعية	عن	م�ستوى	التقديرات	ال�سابقة.

وُيرجح	اأن	يحظى	الن�ساط	االقت�سادي	مبزيد	من	الدعم	من	

م�سادر	عديدة.	فمن	املتوقع	اأن	تتباطاأ	وترية	تراجع	املخزون	

مع	اإ�سالح	اخللل	يف	�سال�سل	العر�ش	العاملية	)ال�سكل	البياين	

اال�ستثمارات	 وتوا�سل	 اليمني(.	 اإىل	 الو�سطى	 اللوحة	 	،6-1

يف	 كبري	 حد	 اإىل	 قوية	 بوترية	 االت�ساع	 واملعدات	 االآالت	 يف	

)ال�سكل	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 واقت�سادات	 املتقدمة	 االقت�سادات	

التنبوؤات	 وت�سري	 اليمني(	 اإىل	 ال�سفلى	 اللوحة	 	،6-1 البياين	

ال�رضكات	 النحو،	تدعمها	قوة	ربحية	 ا�ستمرارها	على	هذا	 اإىل	

و�سالمة	امليزانيات	العمومية	ن�سبيا	يف	قطاع	ال�رضكات.	

مع هذا ُيت�قع تاأخر اال�صتهالك يف االقت�صادات 

املقدمة الرئي�صية عن الركب

قويا	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 يف	 اال�ستهالك	 ظل	

لبع�ش	الوقت،	تدفعه	�رضعة	التو�سع	يف	توفري	فر�ش	العمل	

يف	 اال�ستهالك	 �سيظل	 االأرجح	 على	 ولكن	 الدخل.	 وارتفاع	

االقت�سادات	املتقدمة	�سعيفا	لالأ�سباب	الرئي�سية	التالية:	

 ÉHhQhCG ‘ á«dÉŸG äGôJƒàdG :2-1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG
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الوقت.	 لبع�ش	 البطالة	مرتفعة	 ا�ستمرار	معدالت	 ُيرجح	 		•
وقد	تظهر	على	توظيف	العمالة	اأعرا�ش	زيادة		ال�سعف	

معظم	فرتة	ال�سيف،	حتى	واإن	كان	م�سح	موؤ�رض	مديري	

امل�سرتوات	املعني	بتوظيف	العمالة	قد	اأظهر	حتى	االآن	

املعني	 املوؤ�رض	 مب�سح	 مقارنة	 ال�سمود	 من	 اأكرب	 قدرا	

العليتان(.	 اللوحتان	 	،6-1 البياين	 )ال�سكل	 باالإنتاج	

يف	 كبري	 هبوط	 اأو	 ملمو�ش	 ت�سارع	 حدوث	 اأن	 يبدو	 وال	

توظيف	العمالة	اأمر	و�سيك.	

اإىل	 التمويل	 تكاليف	 وانخفا�ش	 االأجور	 �سعف	 اأدى	 		•
اإعطاء	دفعة	الأرباح	ال�رضكات	ولكن	هذا	االأمر	ال	يحقق	

نحو	 احلاد	 امليل	 ذات	 االأ�رض	 لقطاع	 مبا�رضة	 منفعة	

اال�ستهالك.	وتزداد	املخاوف	ب�سفة	خا�سة	يف	الواليات	

املتحدة	ب�ساأن	االآفاق	املتوقعة	للدخل	حيث	اأدى	الفقدان	

االآن	 اإىل	تعميق	ما	يحدث	 للوظائف	 اال�ستثنائي	 الكبري	

من	تراجع	اجتاهي	يف	وترية	توفري	فر�ش	العمل	)راجع	

اأرباح	ال�رضكات	 اأدناه(.	ويف	نف�ش	الوقت،	عادت	ح�سة	

اقرتبت	 اأنها	 يعني	 ما	 وهو	 اإىل	حوايل	%10	 الدخل	 يف	

من	امل�ستويات	املرتفعة	التي	كانت	�سائدة	قبل	االأزمة.	

من	 والدخل	 الوظائف	 عن	 م�سابهة	 نتيجة	 وُت�ستخل�ش	

حتليل	الناجت	وتوظيف	العمالة	على	امل�ستوى	القطاعي	

)االإطار	1-1(.	

يف	 امل�ساكن	 اأ�سعار	 ا�ستقرار	 على	 عالمات	 اأي	 توجد	 ال	 		•
االقت�سادات	الرئي�سية	امل�سارة	من	االأزمة	مثل	الواليات	

املتحدة	واإ�سبانيا	)ال�سكل	البياين	1-7،	اللوحة	ال�سفلى	

العقارات	 من	 الكبرية	 االأعباء	 تزال	 فال	 الي�سار(.	 اإىل	

امُلْغِرقة	 العقارية	 والقرو�ش	 بعد	 بيعها	 يتم	 مل	 التي	

متثل	خماطرة	كبرية	من	حدوث	تطورات	معاك�سة	على	

�سعيد	اال�ستهالك	يف	الواليات	املتحدة.	وعاودت	اأ�سعار	

املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 جمددا	 االرتفاع	 امل�ساكن	

االأخرى	مثل	فرن�سا	واأملانيا،	بينما	ال	تزال	مرتفعة	يف	

اأنحاء	 خمتلف	 يف	 االأ�رض	 قطاع	 تكبد	 ذلك،	 ومع	 كندا.	

يف	 االأ�سهم	 اأ�سواق	 يف	 الرثوة	 يف	 فادحة	 خ�سائر	 العامل	

الفرتة	االأخرية.	

التقلب املايل واحتماالت عرقلة الن�صاط 

االقت�صادي

احلاد	 االرتفاع	 اإىل	 املايل	 اال�ستقرار	 خماطر	 عادت	

الواردة	مناق�سته	يف	عدد	�سبتمرب	2011	 جمددا	على	النحو	

املوؤ�رضات	 وتدل	 العاملي«.	 املايل  اال�صتقرار  »تقرير  من	

التي	يعدها	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل	اإىل	�سيق	االأو�ساع	

تقي�ش	 وهى	 االأخرية،	 االآونة	 يف	 ملمو�سة	 ب�سورة	 املالية	

وحجم	 العائد،	 وفروق	 وال�سندات،	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 تطورات	

اليورو	 ومنطقة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 امل�رضيف	 االإقرا�ش	

الذي	 االأمر	 ال�سفلى(،	 اللوحة	 	،3-1 البياين	 ال�سكل	 )راجع	

يرجع	يف	االأ�سا�ش	اإىل	انخفا�ش	اأ�سعار	االأ�سهم	و�سيق	فروق	

العائد.	ومل	يت�سح	بعد	كيف	�ستتطور	االأ�سواق	املالية	وكيف	

á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ äGóéà°ùŸG ôNBG :3-1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG
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املتقدمة.	 االقت�سادات	 يف	 العينية	 القطاعات	 على	 �ستوؤثر	

وتفرت�ش	تنبوؤات	»اآفاق	االقت�ساد	العاملي«	اأن	اآخر	نوبة	من	

ِدث	ارتفاعا	كبريا	يف	معدالت	االدخار	 نوبات	التقلب	لن	حُتْ

اإىل	طبيعتها،	ولكنها	 االإقرا�ش	 اأو�ساع	 واأنها	�ستوؤخر	عودة	

لن	تخرجها	عن	م�سارها.	وال	يزال	هناك	انخفا�ش	ن�سبي	يف	

املال	 راأ�ش	 اأ�سواق	 يف	 ال�رضكات	 اإقرا�ش	 على	 العائد	 فروق	

وتفرت�ش	 ال�ساعدة.	 االأ�سواق	 يف	 ال�سيادية	 ال�سندات	 وعلى	

البنوك	 با�ستطاعة	 اأن	 الدويل	 النقد	 �سندوق	 خرباء	 توقعات	

اال�ستغناء	عن	الت�سديد	احلاد	واملتوا�سل	الأو�ساع	االإقرا�ش،	

وذلك	بف�سل	دعم	البنوك	املركزية	لل�سيولة	يف	بع�ش	احلاالت.	

ومع	هذا،	فاإن	تراجع	االآفاق	املحتملة	للنمو	ي�سكل	خماوف	

العام	واخلا�ش	وتزيد	 للقطاعني	 العمومية	 تهدد	امليزانيات	

اإىل	حد	كبري	من	حتديات	حتمل	اأعباء	الديون	الثقيلة.	

وال	تزال	االأو�ساع	املالية	داعمة	للنمو	يف	االقت�سادات	

البياين	 )ال�سكل	 ال�سديد	 تقلبها	 برغم	 والنامية	 ال�ساعدة	

1-8(،	بينما	ال	يزال	االئتمان	امل�رضيف	قويا	يف	معظم	هذه	

االقت�سادات	)ال�سكل	البياين	1-9،	اللوحتان	العليتان(.	ومن	

نتائج	البحث	عن	العائد	حفز	تدفقات	روؤو�ش	االأموال	الداخلة	

تت�سم	 بينما	 بالفعل،	 الوفرية	 املحلية	 ال�سيولة	 وت�سخيم	

التدفقات	بتقلبها	)ال�سكل	البياين	1-8،	اللوحتان	ال�سفليتان(.	

تدفقات	 �سايف	 بارتفاع	 العاملي«	 االقت�ساد	 »اآفاق	 وتتنباأ	

روؤو�ش	االأموال	اخلا�سة	اإىل	معظم	املناطق	من	جديد،	على	

املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 ال�سيا�سات	 �سانعي	 اأن	 افرتا�ش	

�سيدرءون	حدوث	دورة	من	تدهور	االآفاق	املتوقعة	للكيانات	

قوة	 تاأثري	 �ساأن	 فمن	 وبالتايل	 املايل.	 والقطاع	 ال�سيادية	

االأ�سواق	 اقت�سادات	 يف	 النقدية	 االأو�ساع	 وت�سديد	 النمو	

عن	 امل�ستثمرين	 اإحجام	 تزايد	 تاأثري	 يفوق	 اأن	 ال�ساعدة	

املخاطر.	ومع	هذا،	ففي	ظل	تزايد	خماطر	التطورات	ال�سلبية	

على	امل�ستوى	العاملي،	كما	جاء	يف	»تقرير اال�صتقرار املايل 

اأي�سا	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 تواجه	 اأن	 ميكن	 العاملي«،	

تدفقات	 م�سار	 يف	 وانعكا�سا	 الطلب،	 يف	 حادا	 انخفا�سا	

الذي	 االأمر	 التمويل	 تكاليف	 يف	 وارتفاعا	 االأموال،	 روؤو�ش	

ميكن	اأن	يوؤثر	على	ال�سالمة	املالية	للبنوك	املحلية.	

ال�صيا�صة النقدية �صتظل على دعمها للن�صاط 

االقت�صادي

ال	تزال	ال�سيا�سة	النقدية	تي�سريية	اإىل	حد	كبري	يف	كثري	

من	االقت�سادات	املتقدمة	)ال�سكل	البياين	1-10،	اللوحتان	

العليتان(،	على	الرغم	من	نهاية	جولة	التي�سري	الكمي	الثانية	

(QE2)	يف	الواليات	املتحدة	وارتفاع	اأ�سعار	الفائدة	يف	عدد	
اأثرت	 وقد	 اليورو.	 منطقة	 ومنها	 املتقدمة	 االقت�سادات	 من	

النقدية.	 ال�سيا�سات	 اال�سطرابات	املالية	بالفعل	على	�سنع	

موؤخرا	 و�سوي�رضا	 اليابان	 يف	 املركزيان	 امل�رضفان	 فاتخذ	

خ�سم	 يف	 النقدية،	 االأو�ساع	 تي�سري	 زيادة	 نحو	 خطوات	

ال�سغوط	االنكما�سية	املتزايدة	التي	ترجع	اإىل	ارتفاع	اأ�سعار	

الفيدرايل	 االحتياطي	 لتوقعات	 ووفقا	 العمالت.	 �رضف	
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�ستكون	االأو�ساع	االقت�سادية	مربرا	لالنخفا�ش	اال�ستثنائي	

يف	اأ�سعار	الفائدة	االأ�سا�سية	حتى	منت�سف	عام	2013	على	

اأقل	تقدير.	وعمد	البنك	املركزي	االأوروبي	اإىل	تو�سيع	نطاق	

عملياته	املعنية	بال�سيولة	وتكثيف	“برنامج	اأ�سواق	االأوراق	

املالية” الذي	و�سعه.	وبوجه	اأعم،	ظلت	االأ�سواق	تدفع	بعيدا	

توقعاتها	بحدوث	مزيد	من	الت�ساعد	يف	اأ�سعار	الفائدة	نحو	

امل�ستقبل.	وبرغم	ت�سديد	ال�سيا�سة	النقدية	يف	كثري	من	البنوك	

املركزية	القت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة	واتخاذ	تدابري	اأخرى	

الإبطاء	وترية	منو	االئتمان،	ال	تزال	اأ�سعار	الفائدة	احلقيقية	

منخف�سة	بينما	ي�سهد	االئتمان	منوا	قويا	يف	عدد	من	هذه	

االقت�سادات	)ال�سكل	البياين	1-10،	اللوحتان	ال�سفليتان(.

مع هذا ف�صبط اأو�صاع املالية العامة �صي�صعف 

النم� على املدى الق�صري

من	 ومتزايد	 ثقيل	 بعبء	 االقت�سادي	 الن�ساط	 �سينوء	

	،11-1 البياين	 )ال�سكل	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	

املتقدمة،	 االقت�سادات	 ففي	 الي�سار(.	 اإىل	 الو�سطى	 اللوحة	

كانت	�سيا�سة	املالية	العامة	حمايدة	يف	عام	2010،	وكان	

اإىل	حد	 العامل	يوازن	 اأنحاء	خمتلفة	من	 ت�سديد	االأو�ساع	يف	

والواليات	 واليابان	 واأملانيا	 كندا	 االأو�ساع	يف	 تي�سري	 كبري	

نحو	 ملمو�سا	 تقدما	 االقت�سادات	 من	 كثري	 واأحرز	 املتحدة.	

ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة:	فازداد	ت�سديد	ال�سيا�سات	يف	

الن�سف	االأول	من	عام	2011	وت�سري	التقديرات	احلالية	اإىل	اأن	

وترية	ال�سبط	تفوق	التقديرات	ال�سابقة	بكثري.	وب�سفة	خا�سة،	

ت�سري	التوقعات	اإىل	حت�سن	ر�سيد	املالية	العامة	الهيكلي	يف	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%0،5 بنحو	 املتحدة	 الواليات	

التن�سيطية	 الدفعة	 �سحب	 على	 ينطوي	 ما	 وهو	 	2011 عام	

من	 واحدة	 مئوية	 نقطة	 مبقدار	 العامة	 املالية	 من	 امل�ستمدة	

	2011 اإبريل	 عدد	 بتوقعات	 مقارنة	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	

من	تقرير	»اآفاق االقت�صاد العاملي«.	و�ستزداد	�سيا�سة	املالية	

رئي�سية	 ب�سفة	 يرجع	 ما	 وهو	 عام	2012	 ت�سددا	يف	 العامة	

ُيعزى	 ولكنه	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 ال�سيا�سات	 ت�سديد	 اإىل	

اأي�سا	اإىل	عمليات	�سبط	االأو�ساع	ب�سكل	كبري	يف	اقت�سادات	

خمتلفة	يف	منطقة	اليورو.	وي�سري	حتليل	خرباء	�سندوق	النقد	

الدويل	اإىل	اأن	التحول	من	التن�سيط	املايل	اإىل	�سبط	االأو�ساع	
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باملالحظة	هي	تخفي�ش	تنبوؤات	منو	اإجمايل	الناجت	املحلي	

			راجع	الف�سل	الثالث	يف	عدد	اأكتوبر	2010	من	تقرير	»اآفاق االقت�صاد العاملي«. 
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على	 واحدة	 مئوية	 بنقطة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 احلقيقي	

امتداد	عامي	2011	و2012.	وترتاوح	التعديالت	االأخرى	

مئوية	 نقطة	 	0.5 بني	 املتقدمة	 باالقت�سادات	 اخلا�سة	

مبعظم	 اخلا�سة	 التخفي�سات	 وتبلغ	 واحدة.	 مئوية	 ونقطة	

مئوية.	 نقطة	 	0.5 نحو	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	

يف	 الأن	 االقت�سادات	 هذه	 يف	 ن�سبيا	 قويا	 النمو	 و�سيظل	

بتخفيف	 اخلارجي	 الطلب	 تراجع	 مواجهة	 ا�ستطاعتها	

منو	 تنبوؤات	 يف	 تخفي�ش	 واأُجري	 ال�سيا�سات.	 يف	 الت�سدد	

اأوروبا	الو�سطى	وال�رضقية	يف	عام	2011	نظرا	لرتاجع	قوة	

ذلك،	 قويا(.	ف�سال	على	 يزال	 )واإن	كان	ال	 تركيا	 النمو	يف	

انخف�ست	التوقعات	املحتملة	ملنطقة	ال�رضق	االأو�سط	و�سمال	

اإفريقيا	جمددا	بنحو	0.75	نقطة	مئوية	لعام	2012.	

اإىل	 املتقدمة	 االقت�سادات	 م�ستوى	 على	 التنبوؤات	 ت�سري	 		•
ارتفاع	منو	اإجمايل	الناجت	املحلي	احلقيقي	يف	الواليات	

املتحدة	على	نحو	�سديد	التدرج	من	حوايل	1%	يف	الربع	

عام	 يف	 الحقا	 	%2 حوايل	 اإىل	 	2011 عام	 من	 الثاين	

2012.	وقد	انح�ست	بالفعل	العوامل	اخلا�سة	التي	كانت	

تدفع	الن�ساط	االقت�سادي	ملنطقة	اليورو	)ال	�سيما	اأملانيا(	

�سينوء	 ذلك،	 على	 ف�سال	 العام.	 من	 االأول	 الربع	 خالل	

انخفا�ش	 جراء	 ثقيلة	 باأعباء	 واال�ستهالك	 اال�ستثمار	

اال�سطرابات	 عن	 النا�سئة	 والتوترات	 اخلارجي	 الطلب	

اإجمايل	الناجت	املحلي	احلقيقي	 املالية	مما	�سيبقي	منو	

من	 املتبقية	 الفرتة	 خالل	 تقريبا	 	%0،25 م�ستوى	 يف	

عام	2011،	قبل	اأن	يعاود	االرتفاع	تدريجيا	ليبلغ	نحو	

قوة	 ا�ستمرار	 بافرتا�ش	 وذلك	 	،2012 عام	 خالل	 	%1

ال�سيا�سات	الُقْطرية	و�سيا�سات	منطقة	اليورو	بالقدر	الذي	

ويت�سم	 ال�سيطرة.	 قيد	 املالية	 اال�سطرابات	 الإبقاء	 يكفي	

االقت�ساد	الياباين	باأنه	مهياأ	للتو�سع	بقوة	اأثناء	الن�سف	

الثاين	من	عام	2011،	ثم	بقدر	اأقل	يف	الن�سف	االأول	من	

عام	2012	مع	تعافيه	من	الزلزال	وموجة	ت�سونامي.	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 منو	 اأن	 اإىل	 التوقعات	 ت�سري	 		•
خالل	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 يف	 احلقيقي	

نحو	 اإىل	 �سينخف�ش	 	2011 عام	 من	 الثاين	 الن�سف	

وت�سري	 العام.	 من	 االأول	 الن�سف	 مقابل	7%	يف	 	%6.25

النمو	 حتقيق	 يف	 ال�ساعدة	 اآ�سيا	 ا�ستمرار	 اإىل	 التنبوؤات	

والهند.	 ال�سني	 من	 كل	 تدفعه	 	%8 نحو	 اإىل	 لي�سل	 بقوة	

يف	 	%4 اإىل	 الالتينية	 اأمريكا	 يف	 النمو	 تراجع	 وُيتوقع	

نظرا	 	2010 عام	 يف	 تقريبا	 	%6 مقابل	 	2012 عام	

االقت�سادية	 ال�سيا�سات	 وبدء	 اخلارجي	 الطلب	 لتباطوؤ	

القوي.	ويف	 الطلب	املحلي	 الكلية	االأكرث	ت�سددا	يف	كبح	

اأوروبا	 منطقتي	 يف	 قوته	 لبع�ش	 االنتعا�ش	 فقدان	 ظل	

عام	 يف	 امل�ستقلة	 الدول	 وكومنولث	 وال�رضقية	 الو�سطى	

2012،	وخا�سة	يف	تركيا،	ت�سري	التوقعات	اإىل	ا�ستقرار	

االقت�سادات	 يف	 احلقيقي	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 منو	

ال�ساعدة	والنامية	عند	م�ستوى	6%	تقريبا.	
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تراخي الن�صاط االقت�صادي وعالمات 

الن�صاط املحم�م

بتزايد	 العاملي	 االقت�ساد	 يف	 امل�ستمر	 التو�سع	 اقرتن	

طاقة	 توافر	 ال�سورة	 وتعك�ش	 الدورية.	 املراحل	 يف	 التنوع	

الن�ساط	 وعالمات	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 فائ�سة	 كبرية	

االقت�سادي	املحموم	يف	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية.	ومع	

هذا،	تنطوي	كل	جمموعة	منهما	على	قدر	كبري	من	التنوع.	

رغم اخل�صائر الدائمة يف الناجت، ال تزال فج�ات 

الناجت يف االقت�صادات املتقدمة قائمة

االأول	من	عام	 الن�سف	 بنهاية	 االقت�سادات	 عاد	كثري	من	

�سائدة	 كانت	 التي	 تلك	 من	 قريبة	 ناجت	 م�ستويات	 اإىل	 	2011

قبل	االأزمة	)ال�سكل	البياين	1-12،	اللوحة	العليا	اإىل	الي�سار(،	

وت�سمل	عددا	من	االقت�سادات	املتقدمة	واالقت�سادات	ال�ساعدة	

التي	اأحلقت	بها	االأزمة	اأ�رضارا	بالغة	)مثل	اقت�سادات	اأوروبا	

ال	 هذا،	 ومع	 امل�ستقلة(.	 الدول	 وكومنولث	 وال�رضقية	 الو�سطى	

تعر�ش	 بينما	 الركب،	 عن	 متاأخرتني	 واإ�سبانيا	 اإيطاليا	 تزال	

الزلزال	 لوقوع	 نتيجة	 احلاد	 لال�سطراب	 اليابان	 يف	 الناجت	

االقت�سادات	 بلغت	 ذلك،	 من	 العك�ش	 وعلى	 ت�سونامي.	 وموجة	

املتقدمة	االأخرى	يف	اآ�سيا	م�ستويات	اأعلى	بكثري	من	م�ستويات	

الناجت	التي	كانت	�سائدة	قبل	االأزمة،	وكذلك	احلال	يف	كثري	من	

االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	االأخرى.

من	 كبري	 عدد	 يف	 االأداء	 يزال	 ال	 الركود،	 انتهاء	 وبرغم	

على	 ال�سابقة	 العامة	 االجتاهات	 من	 بكثري	 اأقل	 االقت�سادات	

االأزمة	)ال�سكل	البياين	1-12،	اللوحة	العليا	اإىل	اليمني(.	وت�سل	

خ�سائر	الناجت	مقارنة	باالجتاهات	العامة	اإىل	اأعلى	م�ستوياتها	

الواليات	 االأزمة	مثل	 التي	كانت	متثل	حمور	 يف	االقت�سادات	

اقت�سادات	 من	 كثري	 اإىل	 اإ�سافة	 املتحدة	 واململكة	 املتحدة	

اأوروبا	الو�سطى	وال�رضقية	وكومنولث	الدول	امل�ستقلة،	ال	�سيما	

	%10 مبقدار	 االقت�سادات	 هذه	 يف	 الناجت	 وانخف�ش	 رو�سيا.	

تقريبا	عن	االجتاهات	العامة	التي	�سادت	قبل	االأزمة.	وال	تزال	

مع	 الوثيقة	 الروابط	 ذات	 االقت�سادات	 يف	 م�ستمرة	 اخل�سائر	

االقت�سادات	امل�سارة	من	االأزمة،	مثل	كندا	واملك�سيك،	اللتان	

ترتبطان	بعالقات	جتارية	وثيقة	مع	الواليات	املتحدة.

اإىل	 العاملي«	 االقت�ساد	 »اآفاق	 وتنبوؤات	 تقديرات	 وت�سري	

طويلة	 لفرتة	 �ست�ستمر	 باالأزمة	 ال�سلة	 ذات	 الناجت	 خ�سائر	 اأن	

حتى	واإن	ظلت	هناك	فجوات	يف	الناجت	)ال�سكل	البياين	12-1،	

	وفيما	يخ�ش	الواليات	املتحدة،	
4
اإىل	الي�سار(. ال�سفلى	 اللوحة	

املمكن	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%5.5 بنحو	 الفجوة	 ُتَقدَّر	

يف	عام	2011،	وي�سجل	الناجت	انخفا�سا	مقداره	10%	تقريبا	

عن	االجتاهات	العامة	التي	�سادت	قبل	االأزمة.	وتبلغ	فجوات	

عدا	 ما	 االأخرى،	 الرئي�سية	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 الناجت	

اليابان،	م�ستويات	اأقل	بكثري	ترتاوح	بوجه	عام	بني	2%	و%3.	

الواردة	يف	 املالية	 االأزمات	 من	 التعايف	 اأدلة	 مع	 التنبوؤات	 تت�سق	هذه	 		
4

الف�سل	الرابع	يف	عدد	اأكتوبر	2009	من	تقرير »اآفاق االقت�صاد العاملي.«
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وتوؤكد	البيانات	الواردة	عدم	ا�ستعادة	اجلزء	االأكرب	من	الناجت	

اأثناء	 املتحدة	 والواليات	 اليورو	 منطقة	 من	 كل	 فقدته	 الذي	

االأ�سواق	 اقت�سادات	 اأن	 البياين	1-13(.	ويبدو	 )ال�سكل	 االأزمة	

ال�ساعدة	التي	اأُ�سيبت	ب�رضر	بالغ	من	االأزمة	تعاين	من	خ�سائر	

يف	الناجت	مت�سابهة	من	حيث	نوعيتها.	فمعدالت	البطالة	اأعلى	

التو�سع	 فرتة	 يف	 �سائدة	 كانت	 التي	 املعتادة	 املعدالت	 من	

 – االقت�سادات	وح�سب	 قليل	من	 من	2002-2008	يف	عدد	

البياين	 )ال�سكل	 املتحدة	 والواليات	 املتحدة	 اململكة	 وت�سمل	

1-12،	اللوحة	ال�سفلى	اإىل	اليمني(.	

�صغ�ط الت�صخم االأ�صا�صي ال تزال مرتفعة ن�صبيا 

يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

اإىل	 االأ�سا�سي	 الكلي	والت�سخم	 الت�سخم	 اجتهت	معدالت	

االرتفاع	يف	كثري	من	اأنحاء	العامل	حتى	وقت	قريب.	وتوؤكد	

خريطة	تتبع	الت�سخم	لدى	�سندوق	النقد	الدويل	اأن	ال�سغوط	

الت�سخمية	ال	تزال	مرتفعة	ن�سبيا،	وخا�سة	يف	االقت�سادات	

ال�سفلى؛	 اللوحة	 	،4-1 البياين	 )ال�سكل	 والنامية	 ال�ساعدة	

اأن	الت�سخم	الكلي	 وال�سكل	البياين	1-14(.	ومع	هذا،	يبدو	

الرئي�سية	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 االأ�سا�سي	 والت�سخم	

الت�سخم	 م�سار	 يتحدد	 و�سوف	 الزخم.	 بع�ش	 فقدان	 ب�سدد	

على	مدى	ال�سنوات	القادمة	بناء	على	ثالثة	عوامل:	

معدل	 ترفع	 االأ�سعار	 هذه	 كانت	 والغذاء:	 الطاقة  اأ�صعار  		•
وجه	 وعلى	 موؤخرا.	 انح�رضت	 قد	 كانت	 واإن	 الت�سخم	

التحديد،	فاإن	اأ�سعار	الطاقة	يف	الوقت	احلا�رض	اأقل	بكثري	

من	م�ستويات	الذروة	التي	بلغتها	عام	2011.	اأما	اأ�سعار	

للت�سخم	 بالن�سبة	 خا�سة	 اأهمية	 تكت�سب	 التي	 الغذاء	

بقدر	 تراجعت	 فقد	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 يف	

الطاقة	 اأ�سعار	 ا�ستقرار	 التنبوؤات	 وتفرت�ش	 بكثري.	 اأقل	

قدر	 فهناك	 ذلك،	 ومع	 احلالية.	 امل�ستويات	 عند	 والغذاء	

كبري	من	عدم	اليقني	الذي	يحيط	باالحتماالت	املتوقعة،	

بينما	مل	تثُبت	دقة	التنبوؤات	ال�سابقة	التي	كانت	ت�ستند	

هي	 االرتفاع	 كفة	 تزال	 وال	 االآجلة.	 العقود	 اأ�سواق	 اإىل	

ُت�ساب	 اأن	 وُيرجح	 االأ�سعار.	 خماطر	 ميزان	 يف	 االأرجح	

باآثار	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 يف	 االأجور	

اأ�سعار	الغذاء	والوقود	فيما	م�سى	 جانبية	جراء	ارتفاع	

هذه	 ا�ستهالك	 �سالل	 يف	 اأكرب	 بن�سبة	 مل�ساهمتهما	 نظرا	

االقت�سادات	)الف�سل	الثالث(.	

باأنها	 عموما	 الفجوات	 هذه	 تت�سم	 ال	 الناجت:	 فجوات  		•
اليابان	 امللمو�ش	هما	 اال�ستثناء	 للغاية.	وحالتا	 كبرية	

والواليات	املتحدة.	ومع	هذا،	فحتى	يف	منطقة	اليورو،	

هناك	احتمال	كبري	باأن	يظل	منو	االأجور	مكبوحا	لبع�ش	

الوقت	نتيجة	لتاأخر	توظيف	العمالة	عن	ات�ساع	الناجت.	

العمل	يف	 اأو�ساع	�سوق	 اأو�سح	على	�سيق	 اأدلة	 وهناك	

عدد	من	االقت�سادات	املتقدمة	االأ�سغر	حجما	ويف	كثري	

من	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية.	
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البنوك	 اكت�سبت	 �صانعيها:	 وم�صداقية  ال�صيا�صات  		•
االقت�سادات	 يف	 االأركان	 را�سخة	 م�سداقية	 املركزية	

من	 كثري	 يف	 اأقل	 قدرا	 حققت	 قد	 كانت	 واإن	 املتقدمة	

اأن	 ح	 ُيَرجَّ الذي	 االأمر	 والنامية،	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	

االأ�سعار	 الرتفاع	 اجلانبية	 االآثار	 ت�سخيم	 اإىل	 يف�سي	

ال�سغوط،	 لهذه	 وحت�سبا	 الثالث(.	 )الف�سل	 اخلارجية	

الفائدة	 اأ�سعار	 البنوك	املركزية	يف	رفع	 �رضع	كثري	من	

االأ�سا�سية	وتوجيهها	�سوب	م�ستويات	اأقل	تي�سريا.	

وبرغم	ما	ت�سري	اإليه	التوقعات	من	انح�سار	الت�سخم	الكلي	

مع	تراجع	اأ�سعار	الغذاء	والطاقة،	فهناك	احتمال	كبري	بتزايد	

ال�سغط	الناجم	عن	الت�سخم	االأ�سا�سي،	وذلك	ب�سفة	رئي�سية	

االقت�سادات	 يف	 اأما	 والنامية.	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 يف	

حوايل	 الكلي	 الت�سخم	 بلوغ	 اإىل	 التنبوؤات	 فت�سري	 املتقدمة،	

2.5%	يف	عام	2011	لكنه	�سينح�رض	بعد	ذلك	اإىل	ما	يقرب	

من	1.5%	يف	عام	2012،	على	افرتا�ش	تطور	اأ�سعار	الطاقة	

ال�ساعدة	 االأ�سواق	 ويف	 ال�سوق.	 توقعات	 ح�سب	 والغذاء	

والنامية،	ت�سري	التوقعات	اإىل	ا�ستقرار	معدل	الت�سخم	الكلي	

عند	م�ستوى	6%	تقريبا	يف	عام	2012	وذلك	اأقل	مما	يربو	

الطاقة	 اأ�سعار	 ال�ستقرار	 نظرا	 	2011 عام	 يف	 	%7.5 على	

ارتفاع	 اإىل	 �ستف�سي	 الطلب	 �سغوط	 كانت	 واإن	 والغذاء	

مرتفعا	 الت�سخم	 يظل	 اأن	 املتوقع	 ومن	 االأ�سا�سي.	 الت�سخم	

الدول	 كومنولث	 مناطق	 يف	 	2012-2011 الفرتة	 طوال	

امل�ستقلة،	وال�رضق	االأو�سط	و�سمال	اإفريقيا،	واإفريقيا	جنوب	

ال�سحراء	ليرتاوح	من	7%	اإىل	10%.	ويف	نطاق	االجتاهات	

العامة،	ت�سهد	بع�ش	االقت�سادات	معدل	ت�سخم	اأعلى	ب�سورة	

والهند	 االأرجنتني	 )مثل	 االإقليميني	 نظرائها	 من	 ملمو�سة	

وباراغواي	وفنزويال	وفييت	نام(.	

املخاطر متيل ب��ص�ح نح� التط�رات 

ال�صلبية 

بالن�ساط	 حتيط	 التي	 ال�سلبية	 التطورات	 خماطر	 ازدادت	

االقت�سادي	ب�سورة	ملمو�سة	منذ	�سدور	عدد	يونيو	2011	من	

تقرير	»م�صتجدات اآفاق االقت�صاد العاملي«.	وهناك	اأربعة	اأنواع	

من	املخاطر	التي	ت�سرتعي	االهتمام	ب�سفة	خا�سة	وتدور	حول	

)1(	�سعف	الكيانات	ال�سيادية	والبنوك	يف	عدد	من	االقت�سادات	

ملعاجلة	 الكافية	 القوة	 اإىل	 ال�سيا�سات	 افتقار	 و)2(	 املتقدمة،	

موروثات	هذه	االأزمة	يف	االقت�سادات	املتقدمة	الرئي�سية،	و)3(	

مكامن	اخلطر	يف	عدد	من	اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة،	و)4(	

اجلغرافية-ال�سيا�سية.	 والتوترات	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 تقلب	

اإليها	 خل�ش	 التي	 النتيجة	 املختلفة	 ال�سوق	 موؤ�رضات	 وتوؤكد	

التقييم	النوعي	ومفاده	اأن	خماطر	النتائج	دون	املتوقعة	االآن	

اأعلى	بكثري	مما	كانت	عليه	يف	يونيو	اأو	اإبريل	2011.	ويو�سح	

�سيناريو	التطورات	ال�سلبية	كيف	ميكن	لالقت�سادات	املتقدمة	

الرئي�سية	اأن	تتقهقر	وتقع	يف	ركود	وما	هو	ال�رضر	الذي	ميكن	

اأن	يحدثه	هذا	االأمر	يف	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية.	
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�صعف امليزانيات العم�مية يف الكيانات 

ال�صيادية والبن�ك

يناق�ش	عدد	�سبتمرب	2011	من	»تقرير اال�صتقرار املايل 

الكيانات	 �سعف	 عن	 الناجتة	 املخاطر	 بتعمق	 العاملي«	

ال�سيادية	وتفاعلها	مع	االأجهزة	امل�رضفية	اله�سة	واالقت�ساد	

االأ�سواق	 ي�ساور	 القلق	 يزال	 ال	 التحديد،	 وعلى	وجه	 العيني.	

ب�ساأن	منطقة	اليورو.	ويف	ظل	ه�سا�سة	امليزانيات	العمومية	

على	 القدرة	 ا�ستمرارية	 على	 للتوقعات	 ال�سديد	 والتاأثري	

حتمل	الدين،	ميكن	اأن	ت�سبح	اأ�سواق	�سندات	الدين	حمكومة	

بتوازنات	متعددة.	فالكيانات	ال�سيادية	املعر�سة	للخطر	هي	

اأي�سا	عر�سة	لفقدان	ثقة	امل�ستثمرين	على	نحو	مفاجئ	يف	

ا�ستمرارية	قدرتها	على	حتمل	الدين	اإذا	تدهورت	اأ�سا�سياتها	

�سديدة	 فهي	 االأوروبية	 البنوك	 اأما	 ب�سكل	حاد.	 االقت�سادية	

ات�ساعا	 موؤخرا	 �سهدت	 التي	 االقت�سادات	 اأمام	 االنك�ساف	

حادا	يف	فروق	العائد	على	�سندات	الدين	ال�سيادي.	ويف	هذا	

االنخفا�ش	 القلق	 على	 تبعث	 التي	 االأمور	 فمن	 اخل�سو�ش،	

و�سدة	 اليورو	 منطقة	 بنوك	 ر�سملة	 م�ستوى	 يف	 الن�سبي	

اعتمادها	على	التمويل	باجلملة	الذي	يتعر�ش	للتجميد	عند	

حدوث	ا�سطرابات	مالية.	وبالتايل،	فامل�سكالت	التي	تواجه	

ب�رضعة	 تنت�رض	 اأن	 ال�سيادية	ميكن	 الكيانات	 من	 قليال	 عددا	

الواليات	 اإىل	 وتنتقل	 تتحرك	 اأن	 ميكنها	 ثم	 اأوروبا،	 عرب	

املتحدة	– عن	طريقة	حيازة	موؤ�س�سات	ا�ستثمارية	اأمريكية	

الأ�سول	اأوروبية	– وتنتقل	اإىل	�سائر	اأنحاء	العامل.			

�صعف ردود اأفعال ال�صيا�صات يف م�اجهة االأزمة 

هناك	خماطر	اأخرى	حميطة	ب�سعف	ال�سيا�سات	يف	منطقة	

اليورو	واليابان	والواليات	املتحدة،	وتوؤدي	اإىل	ن�ساأة	م�سدرين	

من	 بغتة	 امل�ستثمرين	 هروب	 	)1( احتمال	 ذلك	 يف	 مبا	 للقلق،	

و)2(	 املايل	 النظام	 على	 املوؤثرة	 لالقت�سادات	 العام	 الدين	

فقدان	 اأو	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ت�سحيح	 نحو	 بق�سوة	 الدفع	

الثقة	نتيجة	لت�سور	عدم	وجود	م�ساحة	متاحة	اأمام	ال�سيا�سات.	

امل�ستهلك	 ثقة	 انخفا�ش	 ُيرجح	 منهما،	 �سيناريو	 اأي	 ظل	 ويف	

وقطاع	االأعمال	ب�سدة،	االأمر	الذي	�سيوؤدي	اإىل	االرتفاع	احلاد	

يف	معدالت	االدخار	وتقوي�ش	الن�ساط	االقت�سادي.	

قد يهرب امل�صتثمرون من الديون احلكومية الأهم الكيانات 

ال�صيادية

الديون	 من	 الهروب	 بوادر	 من	 قليل	 عدد	 االآن	 حتى	 ظهر	

البديلة	 اال�ستثمارات	 اليابانية،	بينما	 اأو	 االأمريكية	 ال�سيادية	

مبادالت	 على	 العائد	 فروق	 ارتفاع	 وبرغم	 قليلة.	 املتاحة	

الفرتة	 يف	 االأمريكية	 للديون	 ال�سيادي	 االئتمان	 خماطر	

احلكومية	 للديون	 االئتماين	 الت�سنيف	 وتخفي�ش	 االأخرية،	

�سندات	 نحو	 الداخلة	 التدفقات	 اأدت	 واحدة،	 درجة	 االأمريكية	

اأ�سعار	الفائدة	طويلة	 اخلزانة	اإىل	موازنة	التاأثري	الواقع	على	

التي	 الكمي	 التي�سري	 من	 الثانية	 املرحلة	 نهاية	 يف	 االأجل	
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على	 الفائدة	 اأ�سعار	 تزال	 وال	 الفيدرايل.	 االحتياطي	 قررها	

ال�سدمات	 رغم	 االنخفا�ش	 بالغة	 اليابان	 يف	 العام	 الدين	

اأ�سابت	املوارد	العامة	والناجمة	عن	الزلزال	 املعاك�سة	التي	

اأكرث	طموحا	 وموجة	ت�سونامي.	ومع	هذا،	ففي	غياب	عملية	

االرتفاع	املفاجئ	يف	 �سيظل	 العامة،	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	

عائدات	ال�سندات	احلكومية	احتماال	بارزا	طاملا	هناك	توقعات	

بارتفاع	ن�سب	الدين	العام	على	املدى	املتو�سط.	وت�سل	اأ�سعار	

الفائدة	طويلة	االأجل	على	�سندات	ديون	فرن�سا	واأملانيا	وعدد	

بالغة	 م�ستويات	 اإىل	 اأي�سا	 االأخرى	 االقت�سادات	 من	 قليل	

عدم	 حالة	 يف	 الو�سع	 هذا	 يتغري	 قد	 ذلك،	 ومع	 االنخفا�ش.	

�سعيد	 على	 اأو	 الُقْطري	 امل�ستوى	 على	 بااللتزامات	 الوفاء	

منطقة	اليورو.	وقد	تظهر	املخاطر	باأ�سكال	خمتلفة:	

حوافظهم	 توزيع	 اإعادة	 على	 امل�ستثمرين	 اإقدام	 يتزايد	 قد	 		•
هذا	 و�سي�سبب	 ال�ساعدة:	 االأ�سواق	 اأو	 ال�رضكات	 ديون	 بني	

يحفز	 اأن	 ميكن	 الأنه	 االرتباك	 درجات	 اأقل	 ال�سيناريو	

الطلب،	واإن	كان	لن	يخلو	من	احتمال	اإثارة	م�سكالت	تتعلق	

بالقدرة	اال�ستيعابية.	

حتول	 مع	 االأجل	 طويل	 اال�ستثمار	 عالوات	 ترتفع	 قد	 		•
اإىل	الدين	العام	ق�سري	االأجل:	وتزداد	بالتايل	 امل�ستثمرين	

احتماالت	تعر�ش	االقت�ساد	العاملي	ل�سدمات	التمويل.		

منحنى	 يف	 اأعلى	 م�ستوى	 اإىل	 الفائدة	 اأ�سعار	 تنتقل	 قد	 		•
العائد،	مع	انخفا�ش	�سعر	�رضف	الدوالر	االأمريكي	اأو	الني	

الياباين	)خماطر	ائتمانية	خفيفة(:	ورمبا	حتقق	هذا	االأمر	

يف	�سياق	تخفي�ش	الت�سنيف	االئتماين	ال�سيادي	على	نطاق	

اأو�سع	وعلى	نحو	ال	ي�سبب	ا�سطراب	و�سع	الواليات	املتحدة	

املخاطر	 منخف�سة	 لالأ�سول	 الرئي�سي	 امل�سدر	 باعتبارها	

اأو	يوؤدي	اإىل	تراجع	�رضيع	يف	حتيز	امل�ستثمرين	اليابانيني	

لال�ستثمار	املحلي.	

يتحول	 اأن	 االئتمان	 خماطر	 يف	 البالغ	 االرتفاع	 �ساأن	 من	 		•
يف	 امل�ستثمرين	 هروب	 مع	 �سيولة	 �سدمة	 اإىل	 ب�رضعة	

العامل	اإىل	املعادن	النفي�سة	والنقد:	قد	تتحقق	هذه	ال�سدمة	

اإذا	حدث	جمود	�سيا�سي	كبري	ب�ساأن	كيفية	امل�سي	قدما	يف	

اإذا	 اأو	 املتحدة	 الواليات	 يف	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	

اإىل	 بها	 حتول	 حادا	 منعطفا	 اليورو	 منطقة	 اأزمة	 اتخذت	

م�ستوى	اأ�سواأ.	و�ستكون	التداعيات	العاملية	لهذه	ال�سدمات	

�سديدة	جدا	على	االأرجح.	

الت�رسع يف ت�صحيح اأو�صاع املالية العامة وغياب حيز اأمام 

ال�صيا�صات ميكن اأن ي�رسا بالنمو

اإن	االقت�سادات	املتقدمة	املوؤثرة	على	النظام	املايل	تعاين	

من	ه�سا�سة	م�ستمرة	يف	الن�ساط	االقت�سادي	والثقة،	وال	يزال	

اأحد	 هو	 االأ�رض	 قطاع	 ادخار	 معدالت	 يف	 املفاجئ	 االرتفاع	

االحتماالت	البارزة.	واإذا	مت	فجاأة	تكثيف	اجلهود	جمددا	ل�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة	على	ح�ساب	الدخل	املتاح	لالأ�سخا�ش	

الذين	لديهم	ميول	حدية	مرتفعة	نحو	اال�ستهالك،	فرمبا	وقعت	

اإذا	مل	 املثال،	 �سبيل	 فعلى	 االقت�سادات	جمددا	يف	ركود.	 هذه	

واالأجور	 الرواتب	 على	 ال�رضيبي	 التخفي�ش	 فرتة	 اإطالة	 تتم	
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اآفاق	االقت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر

�صندوق النقد الدويل | �سبتمرب	2011 	14

وامل�ساعدات	املقدمة	للعاطلني	عن	العمل	يف	الواليات	املتحدة	

)على	عك�ش	افرتا�سات	»اآفاق	االقت�ساد	العاملي«(،	فقد	ينخف�ش	

منو	الواليات	املتحدة	اإىل	م�ستويات	اأقل	بكثري.	وبنف�ش	املنطق،	

ذ	خطط	�سليمة	ل�سبط	االأو�ساع	على	املدى	املتو�سط،	 اإذا	مل	ُتَنفَّ

االأعمال	 وقطاع	 االأ�رض	 قطاع	 روؤية	 قتامة	 ازدادت	 رمبا	

اإىل	 عمدا	 جذري	 وب�سكل	 امل�ستقبل،	 يف	 املتوقعة	 لالحتماالت	

رفع	معدالت	االدخار.	وقد	تكون	النتيجة	هي	�سياع	عقد	من	

النمو.	ورمبا	كانت	خماوف	قطاع	االأ�رض	يف	الواليات	املتحدة	

ب�ساأن	احتماالت	الدخل	املتوقعة	م�ستقبال	هي	اأحد	�سمات	هذه	

املخاطر.	كذلك،	يربط	عدد	�سبتمرب	2011	من	»تقرير اال�صتقرار 

املايل العاملي«	بني	نوبة	التقلبات	املالية	االأخرية	وخماوف	

ال�سوق	ب�ساأن	بقدرة	�سناع	ال�سيا�سات	على	ح�سد	التاأييد	لتعزيز	

امليزانيات	العمومية	للقطاع	العام	والقطاع	امل�رضيف	وتقوية	

االإ�سالحات	الداعمة	للنمو.	ف�سال	على	ذلك،	وكما	ورد	يف	عدد	

�سبتمرب	2011	من	تقرير	»الرا�سد	املايل«،	حتى	يف	ظل	اخلطط	

اأن	 احلالية،	لن	يت�سنى	ملعظم	االقت�سادات	املتقدمة	الرئي�سية	
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حتقق	انخفا�سا	ملمو�سا	يف	الدين	العام	على	املدى	املتو�سط،	

على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 قدرة	 من	 ب�سدة	 يحد	 الذي	 االأمر	

حتقيق	ا�ستقرار	الناجت	وفر�ش	العمل	يف	امل�ستقبل.	

م�اطن اخلطر يف اقت�صادات االأ�ص�اق ال�صاعدة

االقت�سادي	 الن�ساط	 خماطر	 متايز	 درجة	 ازدادت	

»اآفاق  تقرير	 من	 	2011 اإبريل	 عدد	 �سدور	 منذ	 املحموم	

االأ�سا�ش	 يف	 املخاطر	 هذه	 وتتعلق	 	 العاملي«.	 االقت�صاد 

بداأت	 كما	 املالية،	 اخلطر	 ومواطن	 االئتمان	 منو	 ب�رضعة	

مواطن	اخلطر	اخلارجي	يف	عدد	قليل	من	احلاالت	تتحرك	

وتربز	يف	الطليعة.	

الزيادة الكبرية يف االئتمان واأ�صعار االأ�صول ميكن اأن 

تقو�ض اال�صتقرار املايل

عدد	 يف	 قويا	 االأ�سول	 واأ�سعار	 االئتمان	 منو	 يزال	 ال	

يف	 وكذلك	 الرئي�سية	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 من	

وثيقة	 بعالقات	 معها	 ترتبط	 التي	 املتقدمة	 االقت�سادات	

)راجع	ال�سكل	البياين	1-9(.	وكان	منو	االئتمان	مرتفعا	يف	

الربازيل	وكولومبيا	ومنطقة	هونغ	كونغ	ال�سينية	االإدارية	

اأخذ	 هذا،	 ومع	 وتركيا.	 وبريو	 واإندوني�سيا	 والهند	 اخلا�سة	

معدله	 وو�سل	 ال�سني	 يف	 يرتاجع	 احلقيقي	 االئتمان	 منو	

ال�سنوي	اإىل	10%	تقريبا،	فرتاجعت	معامالت	�سوق	امل�ساكن	

اأ�سعارها	من	م�ستوياتها	املرتفعة	اال�ستثنائية،	 وانخف�ست	

وتوا�سل	 بقوة.	 م�ستمرة	 تزال	 ال	 االإن�ساء	 عمليات	 اأن	 برغم	

ال�سينية	 كونغ	 هونغ	 منطقة	 يف	 ب�رضعة	 ال�سعود	 االأ�سعار	

اأي�سا	يف	الربازيل	 االإدارية	اخلا�سة،	كما	توا�سل	االرتفاع	

و�سنغافورة.	اأما	يف	الهند	واإندوني�سيا،	يف	املقابل،	ازدادت	

القدرة	على	احتواء	الزيادات	يف	اأ�سعار	امل�ساكن	نظرا	لتدفق	

وال�سناعة.	 التحتية	 البنية	 نحو	 اأ�سا�سية	 ب�سورة	 االئتمان	

يف	 املايل	 اال�ستقرار	 تكتنف	 التي	 املخاطر	 مراقبة	 ويجب	

جميع	هذه	االقت�سادات	لفرتة	من	الوقت،	نظرا	حلجم	النمو	

املا�سية	 �سنوات	 اخلم�ش	 مدار	 على	 ذاته	 حد	 يف	 االئتماين	

واللوحة	 الو�سطى	 اللوحة	 	،9-1 البياين	 ال�سكل	 )راجع	

ال�سفلى(.	

مواطن اخلطر اخلارجي ميكن اأن ت�صبب بطء التدفقات 

الراأ�صمالية الداخلة فجاأة

واأ�سعار	 االئتمان	 منو	 قوة	 ت�سفر	 مل	 االآونة،	 هذه	 حتى	

حدوث	 عن	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 يف	 االأ�سول	

يف	 خطري	 ات�ساع	 اأو	 املحلي	 الطلب	 وترية	 يف	 حاد	 ت�سارع	

ترتاكم،	 بداأت	 املخاطر	 لكن	 اجلاري.	 احل�ساب	 اختالالت	

الراأ�سمالية	 للتدفقات	 املتلقية	 االقت�سادات	 يف	 �سيما	 ال	

انتعا�ش	 وميثل	 	.)2-1 )االإطار	 لالئتمان	 الدافعة	 الداخلة	
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الرئي�سية	وراء	االرتفاع	 االأ�سباب	 اأحد	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	

فوائ�ش	 اأن	 والواقع	 اجلاري.	 احل�ساب	 عجز	 يف	 املحدود	

والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 لدى	 اجلاري	 احل�ساب	

التعايف	وبلغت	%2.5	 اأثناء	فرتة	 اآخذة	يف	االرتفاع	 كانت	

	%1.5 مقابل	 	2011 عام	 يف	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	

يف	 للطاقة	 امل�سدرة	 االقت�سادات	 وت�سهم	 	.2009 عام	 يف	

هذا	 يف	 االأكرب	 باحل�سة	 اإفريقيا	 و�سمال	 االأو�سط	 ال�رضق	

االت�ساع،	تليها	اقت�سادات	كومنولث	الدول	امل�ستقلة،	بينما	

ت�سهم	اقت�سادات	اإفريقيا	جنوب	ال�سحراء	بجزء	ي�سري.	وعلى	

العك�ش	من	ذلك،	�سهدت	اقت�سادات	اأمريكا	الالتينية	ات�ساعا	

يف	العجز	الذي	ارتفع	من	0.5%	اإىل	1.5%	من	اإجمايل	الناجت	

التبادل	 معدالت	 يف	 الكبري	 التح�سن	 خلفية	 وعلى	 املحلي.	

دليل	 خري	 التطور	 هذا	 ميثل	 الفرتة،	 هذه	 خالل	 التجاري	

على	�سغوط	الطلب	املحلي	القوية.	وت�سجل	معدالت	العجز	

احلالية	م�ستويات	منخف�سة	ال	تكفي	الإثارة	خماوف	ملحة	

ب�ساأن	اال�ستقرار،	ولكنها	ميكن	اأن	تت�ساعد	ب�رضعة	يف	حالة	

تهديدات	 من	 يزيد	 مما	 كثريا،	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 هبوط	

التوقف	املفاجئ.	كذلك	�سجلت	اقت�سادات	اأوروبا	الو�سطى	

وال�رضقية	مزيدا	من	العجز	يف	احل�ساب	اجلاري	حيث	بداأت	

توقفها	 بعد	 تدريجيا	 تعود	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	

التطورات	اجلديرة	بالرتحيب.	 اأحد	 على	نحو	مفاجئ،	وهو	

للقلق،	 مثرية	 م�ستويات	 تركيا	 يف	 العجز	 بلغ	 ذلك،	 وبرغم	

ويجري	متويله	يف	الغالب	على	اأ�سا�ش	ق�سري	االأجل.				

�صدمات العر�ض يف اأ�ص�اق ال�صلع االأولية ميكن اأن 

حتدث فرقا يف الدخل احلقيقي لالأ�رس

اأ�سواق	 العر�ش	والطلب،	ال	تزال	 يف	ظل	�سيق	توازنات	

التطورات	 ملخاطر	 كبريا	 م�سدرا	 متثل	 االأولية	 ال�سلع	

العاملي.	وميكن	ال�سطرابات	عر�ش	 الن�ساط	 املعاك�سة	يف	

املتقدمة	 االقت�سادات	 ن�ساط	 على	 توؤثر	 اأن	 العاملي	 النفط	

لدخل	 احلقيقي	 النمو	 انخفا�ش	 يف	 وتت�سبب	 خطريا	 تاأثريا	

قطاع	االأ�رض	ال�سعيف	بالفعل.	و�سيوؤدي	ارتفاع	اأ�سعار	الغذاء	

اإىل	نف�ش	النتيجة،	وي�سفر	عن	عواقب	وخيمة	ب�سفة	خا�سة	

ال�سغوط	 خفت	 فقد	 هذا،	 ومع	 النامية.	 االقت�سادات	 يف	

موؤخرا	على	كال	ال�سعيدين	نتيجة	لرتاجع	االأ�سعار.			

متدهورة	 �سورة	 املختلفة	 الكمية	 املوؤ�رضات	 وتر�سم	

موؤ�رض	 بلغ	 اأخرى	 ومرة	 	.)15-1 البياين	 )ال�سكل	 للمخاطر	

تقلب	االأ�سواق	امل�ستخدم	يف	بور�سة	جمل�ش	�سيكاغو	لعقود	

يتبني	 ومثلما	 االرتفاع.	 بالغة	 م�ستويات	 	(VIX) اخليار	

�سندوق	 خرباء	 اأعده	 الذي	 املروحي	 البياين	 الر�سم	 من	

احتماالت	 كانت	 املا�سي،	 العام	 مدار	 فعلى	 الدويل،	 النقد	

اأقل	 العاملي	 الن�ساط	 تباطوؤ	 من	 خطرية	 حالة	 يف	 الوقوع	

من	5%	– اأي	هبوط	النمو	العاملي	اإىل	اأقل	من	2%.	اأما	يف	

الوقت	احلا�رض،	ووفقا	ملنهجية	خرباء	ال�سندوق	املعتادة،	

	،%10 تتجاوز	 رمبا	 بكثري،	 اأعلى	 احتمالية	 هناك	 اأ�سبحت	
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عوامل	 يخ�ش	 وفيما	 	.%2 من	 اأقل	 اإىل	 النمو	 بانخفا�ش	

املروحي	 البياين	 الر�سم	 عليها	 ُبني	 التي	 االأربعة	 اخلطر	

املح�سوب	با�ستخدام	املنهجية	املعتادة،	ي�سري	ثالثة	منها	

اإىل	خماطر	التطورات	ال�سلبية	على	النمو،	وي�سري	اأحدها	اإىل	

احتماالت	جتاوز	التوقعات	يف	عام	2012	)ال�سكل	البياين	

1-15،	اللوحة	الو�سطى(:	

كبري	 احتمال	 هناك	 االأجلني:	 بني  الفائدة  اأ�صعار  فروق  		•
يف	 م�ستويا	 العائد	 منحنى	 ي�سبح	 باأن	 احلا�رض	 الوقت	 يف	

ال�سلبية	 التطورات	 خماطر	 على	 موؤ�رض	 وذلك	 	،2012 عام	

املحيطة	بالنمو.	اأما	يف	عام	2011،	فتكاد	املخاطر	تكون	

متوازنة	مثلما	كانت	يف	عدد	اإبريل	2011	من	تقرير	»اآفاق	

5
االقت�ساد	العاملي«.

اأ�صواق النفط: ال	تزال	املخاطر	املرتبطة	بالنفط	حتى	نهاية	 		•
عام	2012	مائلة	اإىل	جتاوز	االأ�سعار	للتوقعات،	ومن	ثم	اإىل	

ق�سور	النمو	العاملي	عن	التوقعات	كما	ورد	يف	عدد	اإبريل.

نحو	 العام	 هذا	 قليال	 الت�سخم	 احتماالت	 متيل	 الت�صخم:	 		•
بالزيادة	 ملمو�سة	 تعديالت	 اإجراء	 اأثر	 على	 ال�سلبي	 اجلانب	

الت�سخم	لعام	2011،	مما	ينطوي	على	�سعف	 يف	تنبوؤات	

	،2012 عام	 يف	 اأما	 للتوقعات.	 النمو	 جتاوز	 احتماالت	

ارتفاع	 اأثر	 على	 التوقعات	 عن	 النمو	 ق�سور	 فُيحتمل	

	رمبا	انعكا�سا	
6
الت�سخم،	بخالف	الو�سع	يف	اإبريل	2011،

لتخفي�ش	تنبوؤات	الت�سخم.		

ي�سري	 العامل	 هذا	 يزال	 ال	 	:500 بور  اآند  �صتاندارد  موؤ�رش  		•
	2011 عامي	 يف	 للتوقعات	 الناجت	 جتاوز	 احتماالت	 اإىل	

و2012.		

�صدمات جديدة قد تق��ض الت��صع

يعك�ش	�سيناريو	احتماالت	النتائج	ال�سلبية	�سورة	تداعيات	

واملقرتنة	 اليورو،	 منطقة	 يف	 الكبرية	 املالية	 اال�سطرابات	

املتو�سط	 املدى	 على	 للنمو	 املحتملة	 التوقعات	 بتخفي�ش	

ال�سلة	 ذي	 املايل	 ال�سغط	 وتوقعات	 املتحدة	 الواليات	 يف	

بالعقارات	يف	اآ�سيا	ال�ساعدة	)ال�سكل	البياين	1-16(.	ويفرت�ش	

هذا	ال�سيناريو	اأنه	على	بنوك	منطقة	اليورو	اأن	ت�ستوعب	اخل�سائر	

تراجع	 حد	 اإىل	 مفاجئ	 نحو	 على	 ال�سوقية	 بالقيمة	 املح�سوبة	

روؤو�ش	اأموالها	امل�رضفية	مبقدار	10%	واأن	يدفع	هذا	االأمر	اإىل	

تراجع	 الوقت،	 نف�ش	 ويف	 بالديون.	 التمويل	 من	 جديدة	 جولة	

املتو�سط	 املدى	 على	 بالتخفي�ش	 النمو	 احتماالت	 االأ�سواق	

النمو.	 احتماالت	 بتزايد	 العائد	 منحنى	 انحدار	 يقرتن	 االإطار،	 هذا	 يف	 	 		
5

اأ�سعار	 الفرق	بني	 االأجلني	تر�سد	 الفائدة	بني	 اأ�سعار	 وبوجه	عام،	فاإن	فروق	

الفائدة	على	املدى	الطويل	وعلى	املدى	الق�سري	ويجري	تف�سريها	كانعكا�ش	

�سداد	 عن	 التوقف	 ملخاطر	 انعكا�سا	 متثل	 اأن	 اأي�سا	 وميكن	 النمو.	 الحتماالت	

واليابان	 الأملانيا	 ب�سيط	 متو�سط	 على	 النتائج	 وُتبنى	 ال�سيادية.	 الديون	

واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة.	ولالطالع	على	مزيد	من	التفا�سيل	حول	

		.Elekdag and Kannan (2009)	درا�سة	راجع	املروحي	البياين	الر�سم	اإن�ساء

اأ�سعار	 رفع	 يقت�سى	 مفاجئ	 نحو	 على	 للتوقعات	 الت�سخم	 جتاوز	 اإن	 	 		
6

ال�سوق	 تنبوؤات	 اإىل	 النتائج	 وت�ستند	 النمو.	 تراجع	 ي�ستتبع	 ثم	 ومن	 الفائدة	

ال�سبعة	وكذلك	يف	الربازيل	وال�سني	 الت�سخم	يف	اقت�سادات	جمموعة	 ب�ساأن	

والهند	واملك�سيك	ورو�سيا.	

á«ŸÉ©dG ¥ÉaB’ÉH á£«ëŸG ôWÉîŸG :15-1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

1-

0

1

2

3

4

5

6

7

ôØ°U

10

20

30

40

50

60

70

ôØ°U.

0^1

0^2

0^3

0^4

0^5

0^6

0^7

0^8

0^8-

0^6-

0^4-

0^2-

0^0

0^2

0^4

0^6

2
IQÉàfl ôWÉfl πeGƒ©H á£ÑJôŸG ôWÉîŸG ¿Gõ«e

(‹É◊G »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ¥ÉaBG ôjô≤J) 2011 ΩÉ©d

1
»ŸÉ©dG »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG ƒ‰ ¥ÉaBG

(% Ò¨àdG)

      §ØædG ¥Gƒ°SCG ≈∏Y ôWÉîŸG 500 QƒH ófBG OQGófÉà°S öTDƒe       ºî°†àdG ôWÉfl Ú∏LC’G ÚH IóFÉØdG ô©°S ¥ôa

»°SÉ°SC’G ƒjQÉæ«°ùdG äGDƒÑæJ

%50 É¡àÑ°ùf á≤K IÎa

%70 É¡àÑ°ùf á≤K IÎa

%90 É¡àÑ°ùf á≤K IÎa

2008

(»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ¥ÉaBG ôjô≤J øe 2011 πjôHEG OóY) 2011 ΩÉ©d

á«æª°†dG äÉÑ∏≤àdGh äGDƒÑæàdG âà°ûJ

2002 2004 2006  ¢ù£°ùZCG

  2011

2008

ôWÉîŸG ¿Gõ«e

2009 2010 2011 2012

(‹É◊G »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ¥ÉaBG ôjô≤J) 2012 ΩÉ©d

3
»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG

(øÁC’G ¢SÉ«≤ŸG) VIX öTDƒe

(öùjC’G ¢SÉ«≤ŸG)

5
Ú∏LC’G ÚH IóFÉØdG ô©°S ¥ôa
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1

 , sÚÑe ƒg Éªch ,%90 h %70 h %50 É¡æe πc áÑ°ùf á¨dÉÑdG á≤ãdG äGÎa óæY »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G
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3
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4

 . (Chicago Board Options Exchange)
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5

.IóëàŸG äÉj’ƒdGh IóëàŸG áµ∏ªŸGh ¿ÉHÉ«dGh É«fÉŸCG øe πµd áÑ°ùædÉH IóFÉØdG
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اخل�سائر	 من	 مزيدا	 اآ�سيا	 تتكبد	 بينما	 املتحدة،	 الواليات	 يف	

املرتبطة	بالقرو�ش	العقارية.	ويف	ظل	هذا	ال�سيناريو	�سريتفع	

معدل	العزوف	عن	املخاطر	يف	العامل	ارتفاعا	حادا،	وتت�ساعد	

املالية	 غري	 واملوؤ�س�سات	 البنوك	 متويل	 على	 الفائدة	 اأ�سعار	

ال�ساعدة	من	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 و�ستعاين	 بدرجات	متفاوتة.	

التدفقات	 يف	 املفاجئ	 والتحول	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 هبوط	

الراأ�سمالية.	ونظرا	ملحدودية	احليز	املتاح	اأمام	ال�سيا�سة	النقدية	

و�سيا�سة	املالية	العامة	للتحرك	بقوة	يف	االقت�سادات	املتقدمة،	

ف�سوف	يتباطاأ	الن�ساط	االقت�سادي	ب�سورة	خطرية	على	م�ستوى	

العامل،	مما	�سيمحو	قدرا	كبريا	من	التقدم	الذي	حتقق	منذ	نهاية	

»الركود	الكبري«.	و�ستعود	الواليات	املتحدة	ومنطقة	اليورو	من	

جديد	اإىل	حالة	الركود،	وينخف�ش	ناجت	عام	2012	عن	توقعات	

»اآفاق	االقت�ساد	العاملي«	مبا	يزيد	على	3%.	و�سينخف�ش	الناجت	

االقت�ساد	 »اآفاق	 توقعات	 من	 اأدنى	 م�ستوى	 اإىل	 اليابان	 يف	

ال�ساعدة	بن�سبة	 اآ�سيا	 اأقل	يف	 العاملي«	بنحو	1.5%،	و�سيكون	

2.5%.	و�ستعاين	اأمريكا	الالتينية	من	ارتفاع	عالوات	املخاطر	

الناجت	 �سحب	 اإىل	 �سيوؤدي	 االأولية	مما	 ال�سلع	 اأ�سعار	 وانخفا�ش	

اإىل	االنخفا�ش	بنحو	1%	مقارنة	بال�سيناريو	االأ�سا�سي.	

موؤخرا	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 هبوط	 ي�سري	 منف�سلة،	 وب�سورة	

اأي�سا	 ال�سبعة	 جمموعة	 اأع�ساء	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	

اإىل	تدهور	االحتماالت	املتوقعة	للنمو.	وكما	يو�سح	االإطار	

1-3،	هناك	بع�ش	االأدلة	على	اقرتان	هبوط	اأ�سعار	االأ�سهم	

الركود	 يف	 االقت�سادات	 من	 عدد	 وقوع	 احتماالت	 بزيادة	

اأ�سعار	 �سلوك	 وبا�ستخدام	 التحديد،	 وجه	 وعلى	 جمددا.	

النموذج	 يتنباأ	 املا�سي،	 ال�سنة	 ربع	 مدى	 على	 االأ�سهم	

االحتمايل	الب�سيط	لهذه	االقت�سادات	بتزايد	خماطر	الوقوع	

جمددا	يف	الركود	بدءا	من	الربع	الثالث	من	عام	2011	يف	

الواليات	املتحدة،	وبقدر	اأقل	يف	فرن�سا	واململكة	املتحدة.	

التحديات اأمام ال�صيا�صات

م�سارات	 تنتهج	 الُقْطرية	 ال�سيا�سات	 متطلبات	 اأخذت	

خمتلفة	ب�سورة	متزايدة	يف	ظل	التنوع	املتنامي	لالأو�ساع	

من	 م�سابهة	 املتطلبات	 هذه	 تزال	 وال	 واملالية.	 الدورية	

حيث	نوعيتها	ملا	ورد	يف	االأعداد	االأخرية	من	تقرير	»اآفاق 

على	 تزايدت	 قد	 امل�ساعب	 اأن	 غري	 العاملي«.	 االقت�صاد 

مزيد	 بذل	 اإىل	 قائمة	 احلاجة	 تزال	 وال	 الرئي�سية،	 االأ�سعدة	

اأفعال	 من	اجلهد	حتى	يف	االقت�سادات	التي	اأ�سدرت	ردود	

اإحلاحا	 اأكرث	 االأمر	 هذا	 كان	 ورمبا	 ال�سيا�سات.	 على	�سعيد	

يف	منطقة	اليورو.	وتن�ساأ	يف	نف�ش	الوقت	حتديات	متعددة	

االأطراف	ب�سبب	احلاجة	اإىل	ا�ستعادة	توازن	الطلب	العاملي،	

واأ�سواق	ال�سلع	االأولية،	واإ�سالح	النظام	املايل.	

معاجلة االأزمة يف منطقة اليورو

ال	تزال	االأزمة	يف	منطقة	اليورو	اآخذة	يف	التعمق.	وكانت	

االحتاد	 قمة	 خالل	 ب�ساأنها	 االتفاق	 جرى	 التي	 التدابري	

واإن	 ملمو�سا،	 تقدما	 متثل	 	2011 يوليو	 	21 يف	 االأوروبي	

كانت	هناك	حاجة	ما�سة	اإىل	بذل	مزيد	من	اجلهود.	وتطبيق	

»ال�سندوق	 ظل	 يف	 التمويل	 اإتاحة	 �سيعني	 التدابري	 هذه	

�رضاء	 اإعادة	 لعمليات	 اأي�سا	 املايل«	 لال�ستقرار	 االأوروبي	

الديون	اأو	اإعادة	ر�سملة	البنوك،	وميكن	ا�ستخدامه	على	اأ�سا�ش	

فائدته	 واأ�سعار	 اأطول	 ا�ستحقاقه	 اآجال	 و�ستكون	 وقائي،	

االأول	 قائمة،	 حتديات	 ثالثة	 هناك	 تزال	 وال	 بكثري.	 اأقل	

الُقْطري	مع	 القمة	على	امل�ستوى	 هو	�رضعة	اعتماد	قرارات	

اأع�ساء	منطقة	اليورو	 اإ�سارة	وا�سحة	توؤكد	ا�ستمرار	 اإر�سال	

اليورو.	ويف	 الثقة	يف	 للحفاظ	على	 يلزم	 اتخاذ	كل	ما	 يف	

نف�ش	الوقت،	�سيتعني	على	البنك	املركزي	االأوروبي	موا�سلة	

لدعم	 مالئمة(	 �سيادية	 �سمانات	 )م�ستخدما	 بقوة	 التدخل	

االأداء	املنظم	يف	اأ�سواق	الديون	ال�سيادية.	وينطوي	التحدي	

الثاين	على	امل�سي	قدما	يف	تنفيذ	برامج	مع	االقت�سادات	

الهام�سية	حتقق	التوازن	ال�سحيح	بني	�سبط	اأو�ساع	املالية	

اخلارجي	 والدعم	 ناحية،	 من	 الهيكلي	 واالإ�سالح	 العامة	

على	 االنتهاء	 فهو	 الثالث	 التحدي	 اأما	 اأخرى.	 ناحية	 من	

ورمبا	 اليورو،	 منطقة	 يف	 احلوكمة	 اإ�سالحات	 من	 الفور	

اأن	 ا�ستدعت	احلاجة	تعزيزها	على	املدى	املتو�سط	ل�سمان	

االأوروبي	 االحتاد	 اأع�ساء	 جميع	 بني	 امل�سوؤولية	 اقت�سام	

الُقطري	 امل�ستوى	 على	 الكلية	 االقت�سادية	 ال�سيا�سات	 عن	

يتنا�سب	مع	زيادة	اقت�سام	املخاطر.		

الروؤى الُقْطرية للتحديات اأمام ال�صيا�صات

اإطالق الك�ابح يف االقت�صادات املتاأخرة عن الركب

االأولوية	 ال	يزال	كثري	من	االقت�سادات	املتقدمة	يعطي	

الإ�سالح	اخللل	يف	النظام	املايل،	ثم	حتقيق	خف�ش	كبري	يف	

ومن	 املتو�سط.	 املدى	 على	 املرتفعة	 العام	 العجز	 معدالت	

بتعزيز	 املالية	 النظم	 اخللل	يف	 معاجلة	 تتم	 اأن	 ال�رضوري	

تدخل	 منها	 بو�سائل	 وذلك	 املال،	 راأ�ش	 لتكوين	 احلوافز	

انتقال	 وت�سهيل	 الثقة	 بناء	 اإعادة	 اأجل	 من	 العام،	 القطاع	

الن�ساط	 اإىل	 اأف�سل	 نحو	 على	 النقدية	 االأو�ساع	 تي�سري	 اآثار	

االقت�سادي	– ومن	ثم	اإطالق	اأحد	الكوابح	الرئي�سية	للنمو.	

تنفيذ	 االقت�سادات	 من	 عدد	 على	 يجب	 ذلك،	 على	 ف�سال	

االإ�سالحات	الهيكلية	التي	حت�سن	اأداءها	االقت�سادي	الكلي.	

املدى	 على	 النمو	 دفع	 اإىل	 االإ�سالحات	 هذه	 توؤدي	 ال	 وقد	

الثقة	وحت�سني	 بناء	 على	 ت�ساعد	 اأن	 ولكنها	ميكن	 الق�سري،	

التوقعات	على	املدى	املتو�سط.	

ا�صتمرار التي�صري النقدي

يف	 املتقدمة	 االقت�سادات	 من	 كثري	 ي�ستمر	 اأن	 ميكن	

انتهاج	�سيا�سة	نقدية	تي�سريية.	ويف	ظل	املخاطر	املتزايدة	

ينبغي	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 النمو	 لها	 يتعر�ش	 التي	

جديد	 دعم	 لتقدمي	 م�ستعدا	 الفيدرايل	 االحتياطي	 يظل	 اأن	

تظل	 اأن	 �رضيطة	 التقليدي	 الطابع	 عن	 بعيدا	 لالقت�ساد	

التوقعات	الت�سخمية	قيد	ال�سيطرة.	ونظرا	لرتاجع	ال�سغوط	
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الت�سخمية	وت�ساعد	التوترات	املالية	وال�سيادية،	ينبغي	اأن	

يخف�ش	البنك	املركزي	االأوروبي	�سعر	الفائدة	االأ�سا�سي	يف	

النمو	 تهدد	 التي	 ال�سلبية	 التطورات	 خماطر	 ا�ستمرار	 حالة	

تقليدية	 �سيا�سات	غري	 انتهاج	 موا�سلة	 وينبغي	 والت�سخم.	

حتى	يتحقق	انخفا�ش	دائم	يف	ال�سغط	املايل،	مبا	يف	ذلك	

الفائدة	 اأ�سعار	 تظل	 اأن	 وميكن	 ال�سيادية.	 الديون	 اأزمة	 حل	

دعم	 تكثيف	 ميكن	 كما	 اليابان،	 يف	 احلالية	 مب�ستوياتها	

ال�سيا�سة	بعيدا	عن	الطابع	التقليدي،	يف	�سورة	�رضاء	االأ�سول	

اخلا�سة،	للم�ساعدة	على	التعجيل	باخلروج	من	االنكما�ش.	

ت�سديد	 اإىل	 االأخرى	 املتقدمة	 االقت�سادات	 من	 كثري	 وعمد	

يف	 ارتفاع	 من	 تواجهه	 ملا	 نظرا	 اأكرب	 بدرجات	 االأو�ساع	

اإىل	 الت�سخمية.	ورمبا	ا�سطرت	هذه	االقت�سادات	 ال�سغوط	

اأن	خماطر	 االنتظار	طاملا	 اإمكانها	 ولكن	يف	 املزيد	 اإجراء	

التطورات	ال�سلبية	ال	تزال	مرتفعة	ب�سورة	غري	عادية.	

قوة �صبط واإ�صالح اأو�صاع املالية العامة

من	 كثري	 يف	 االقت�سادي	 الن�ساط	 �سعف	 ال�ستمرار	 نظرا	 	

االإنفاق	 تخفي�سات	 تكون	 اأن	 ينبغي	 املتقدمة،	 االقت�سادات	

والزيادات	ال�رضيبية	املبا�رضة	�سغرية	يف	الو�سع	االأمثل	بينما	

وال�رضائب	 امل�ستحقات	 لنظم	 قوية	 اإ�سالحات	 تطبيق	 يجري	

لتخفي�ش	معدالت	العجز	م�ستقبال.	مع	هذا،	ونتيجة	ملا	ثبت	من	

�سعوبة	اإحراز	تقدم	كبري	نحو	تخفي�ش	االإنفاق	يف	امل�ستقبل،	

خيارا	 لي�ست	 القريب	 املدى	 يف	 االأو�ساع	 �سبط	 تاأجيل	 فاإن	

التي	 االقت�سادات	 اأن	 غري	 املتقدمة.	 االقت�سادات	 معظم	 يف	

لديها	ميزانيات	عمومية	حكومية	قوية	ن�سبيا	وخطط	حمكمة	

على	املدى	املتو�سط	ميكنها	اإبطاء	وترية	الت�سحيح	يف	االأجل	

ال�سلبية.	 اإذا	ظهرت	تهديدات	بتحقق	خماطر	التطورات	 القريب	

االأزمة.	 اقت�سادات	 يف	 تدريجي	 ت�سحيح	 اإجراء	 ُيتوقع	 وال	

ب�سبط	 التام	 االلتزام	 املالئم	 من	 �سيكون	 اأنه	 يبدو	 وباملثل،	

اأو�ساع	املالية	العامة	يف	االقت�سادات	التي	يرى	امل�ستثمرون	

اأنها	معر�سة	للمخاطر.	وعلى	م�ستوى	جميع	االقت�سادات،	من	

�ساأن	زيادة	قوة	النظم	واملوؤ�س�سات	املعنية	باملالية	العامة	اأن	

ي�ساعد	يف	اإعادة	بناء	امل�سداقية.	ويناق�ش	عدد	�سبتمرب	2011	

من	تقرير	»الرا�صد املايل«	التو�سيات	املحددة	يف	هذا	ال�سدد.	

االقت�سادات	 يف	 العامة	 املالية	 اأولويات	 طليعة	 ويف	

واليابان	 املتحدة	 الواليات	 �سيما	 ال	  — الرئي�سية	 املتقدمة	

— ياأتي	تطبيق	برامج	موثوقة	ومالئمة	على	املدى	املتو�سط	
على	 القدرة	 ا�ستمرارية	 على	 وتركز	 املالية	 االأو�ساع	 ل�سبط	

حتمل	الدين	على	املدى	الطويل.	وتكت�سب	معاجلة	هذه	امل�ساألة	

على	 باحلركة	 ت�سمح	 اأكرب	 م�ساحة	 ا�ستعادة	 يف	 بالغة	 اأهمية	

�سعيد	ال�سيا�سات.	

اإطالق	 ففي	الواليات	املتحدة،	تتمثل	االأولوية	الق�سوى	يف	 		•
خطة	يف	اأقرب	وقت	لتخفي�ش	العجز	على	املدى	املتو�سط	— 

مبا	يف	ذلك	تنفيذ	اإ�سالحات	نظم	اال�ستحقاقات	وال�رضائب	

ن�سبة	 ا�ستقرار	 لتحقيق	  — تدريجيا	 االإيرادات	 ترفع	 التي	

الدين	بحلول	منت�سف	العقد	ثم	تخفي�سها	تدريجيا	بعد	ذلك	

يف	ظل	افرتا�سات	اقت�سادية	كلية	واقعية،	ومن	ثم	�سيكون	

موقف	�سيا�سة	املالية	العامة	على	املدى	الق�سري	اأكرث	توافقا	

مع	الدورة	االقت�سادية	— وذلك	على	�سبيل	املثال	من	خالل	

اعتماد	تدابري	ت�ستهدف	اأ�سواق	العمل	واالإ�سكان،	وحكومات	

الواليات	واحلكومات	املحلية،	واالإنفاق	على	البنية	التحتية.	

ويف	هذا	ال�سدد،	�سيوفر	»قانون	الوظائف	االأمريكي«	الدعم	

الالزم	لالقت�ساد	على	املدى	الق�سري،	ولكنه	يجب	اأن	يكون	

م�سحوبا	بخطة	حمكمة	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	على	

على	 االإنفاق	 منو	 وحتتوي	 االإيرادات	 ترفع	 املتو�سط	 املدى	

اأقل	طموحا	 ا�سرتاتيجية	مالية	 امل�ستحقات.	ويف	ظل	و�سع	

على	املدى	املتو�سط،	ينبغي	البدء	يف	عملية	ل�سبط	اأو�ساع	

املالية	العامة	يف	عام	2012	ولكن	ينبغي	اأن	متثل	وتريتها	

انعكا�سا	للحاجة	اإىل	دعم	تعاف	�سعيف،	ويتعني	اأن	تت�سمن	

متديد	تاأمينات	البطالة	والتخفي�ش	ال�رضيبي	على	الرواتب	

واالأجور،	مع	�سغط	النفقات	بن�سبة	ترتاوح	بني	1%	و%1،5	

من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	

ا�سرتاتيجية	 و�سع	 اليابان	 حالة	 يف	 يتعني	 وباملثل،	 		•
ت�سحيح	 يعادل	 مبا	  — طموحا	 اأكرث	 العامة	 للمالية	

الفرتة	 بداية	 يف	 مركزة	 ب�سورة	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

ع�رض	 مدى	 على	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%10 وبن�سبة	

�سنوات	— تخف�ش	ن�سبة	الدين	العام	ب�سكل	حا�سم	مع	حلول	

منت�سف	العقد.	ويف	ظل	حمدودية	النطاق	املتاح	لتخفي�ش	

النفقات،	ف�سوف	يتعني	اأن	يعتمد	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	

اجلديدة،	 االإيرادات	 م�سادر	 على	 اأ�سا�سية	 ب�سفة	 العامة	

امل�ستحقات.	وعلى	 واإ�سالح	نظام	 االإنفاق،	 واحلد	من	منو	

الزيادة	 على	 اال�سرتاتيجية	 تركز	 اأن	 ينبغي	 التحديد،	 وجه	

التدريجية	ل�رضيبة	اال�ستهالك	حتى	ت�سل	اإىل	%15.

جيدا	 تقدما	 الرئي�سية	 اليورو	 منطقة	 اقت�سادات	 حققت	 		•
املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 حمكمة	 خطط	 وتنفيذ	 اعتماد	 نحو	

بتخفي�ش	 ملتزمة	 اأنها	 كما	 املتو�سط،	 املدى	 على	 العامة	

بحلول	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%3 من	 اأقل	 اإىل	 العجز	

عام	2013	وبتحقيق	ا�ستقرار	م�ستوى	الدين	العام	بحلول	

عام	2015.	وا�ستنادا	اإىل	التوقعات	االقت�سادية	الكلية	يف	

و�سع	 اإ�سبانيا	 على	 �سيتعني	 العاملي«،	 االقت�ساد	 »اآفاق	

تدابري	جديدة	الإحراز	هذه	االأهداف.	ورمبا	ا�سطرت	فرن�سا	

اإىل	اتخاذ	اإجراء	مماثل	بدءا	من	عام	2013	نظرا	لالإعالن	

العجز	 لتخفي�ش	 التدابري	 مزيد	من	 اأغ�سط�ش	عن	و�سع	 يف	

اإىل	 موؤخرا	 اإيطاليا	 وعمدت	 	.2012-2011 الفرتة	 يف	

اإ�سفاء	قدر	كبري	من	القوة	على	خطتها	ب�ساأن	املالية	العامة	

اقرتاب	 اإىل	 احلالية	 التوقعات	 وت�سري	 املتو�سط	 املدى	 على	

ميزانيتها	يف	عام	2013	من	م�ستوى	التوازن	الهيكلي	اإىل	

حد	كبري.	وكان	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	يف	اأملانيا	

اأقل	 ال�سنة(	 يف	 	%0،5 )حوايل	 	2016-2011 الفرتة	 يف	

اليورو	-	ويف	 االأخرى	يف	منطقة	 البلدان	 بقدر	مالئم	من	

العامة	من	م�ستوى	 ظل	اخلطط	احلالية،	�ستقرتب	احلكومة	

التوازن	يف	عام	2014.		



الف�صل 1						اآفاق	االقت�ساد	العاملي	وق�سايا	ال�سيا�سات

21 �صندوق النقد الدويل	| �سبتمرب	2011	 	

ومن	املهم	يف	هذا	ال�سدد	اأنه	�سيتعني	موا�سلة	الت�سحيح	 		•
الوقت	بغر�ش	حتقيق	 يف	كل	هذه	االقت�سادات	لفرتة	من	

قبل	 املرتفع	 العام	 الدين	 تخفي�ش	 على	 ت�ساعد	 فوائ�ش	

�سيكون	 الذي	 االأمر	 ال�سكان،	 �سيخوخة	 وترية	 ت�سارع	

العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	 �رضوريا	الإتاحة	حيز	كاف	يكفل	

دعم	معاجلة	اخللل	يف	امليزانيات	العمومية	وتعزيز	النمو	

وتوفري	فر�ش	العمل.	

ا�صتمرار معاجلة اخللل يف القطاع املايل 

ت�سكل	معاجلة	اخللل	يف	القطاع	املايل،	على	النحو	الواردة	

مناق�سته	يف	عدد	�سبتمرب	2011	من	»تقرير اال�صتقرار املايل 

اأموال	 روؤو�ش	 �سخ	 بعدين:	 من	 �رضوريا	 مطلبا	 العاملي«،	

مقومات	 متتلك	 التي	 ال�سعيفة	 البنوك	 هيكلة	 واإعادة	 جديدة	

اأ�سواق	 يف	 اخللل	 واإ�سالح	 االأخرى،	 البنوك	 واإغالق	 البقاء	

ال�سعيدين	 على	 حتقق	 الذي	 التقدم	 وكان	 باجلملة.	 التمويل	

يف	 الر�سملة	 تت�سم	 عام،	 وبوجه	 اأوروبا.	 يف	 خا�سة	 بطيئا	

متويل	 على	 اعتمادا	 واأكرث	 قوة	 اأقل	 باأنها	 االأوروبية	 البنوك	

العامل.	 يف	 االأخرى	 املناطق	 يف	 بنظرائها	 مقارنة	 اجلملة	

واأ�سواق	 ال�سيادية	 الدين	 �سندات	 اأ�سواق	 يف	 ال�سغوط	 وتوؤكد	

املعامالت	بني	البنوك	اأن	احلاجة	ما�سة	اإىل	معاجلة	اأو�ساع	

البنوك	التي	تعاين	من	�سعف	الر�سملة.	اأما	اأعرا�ش	امل�سكالت	

الودائع«	 »حروب	 اأو	 الودائع	 هبوط	 فت�سمل	 تواجهها	 التي	

على	 الفائدة	 اأ�سعار	 رفع	 على	 بقوة	 البنوك	 تعمل	 وفيها	 	-

ال�سديد	 واعتمادها	 اجلملة،	 اأ�سواق	 من	 وا�ستبعادها	 الودائع-	

على	التمويل	من	البنك	املركزي	االأوروبي،	وبطء	منو	االئتمان	

وت�سدد	�رضوط	االإقرا�ش.	واالآن	يتعني	على	ال�سلطات	االحرتازية	

اأموال	خا�سة	يف	البنوك	)على	غرار	ما	 اأن	تعزز	�سخ	روؤو�ش	

حدث	يف	بع�ش	بنوك	االدخار	يف	اإ�سبانيا(	واأن	ت�سجع	�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة	واال�ستثمار	عرب	احلدود	)على	غرار	ما	

راأيناه	موؤخرا	يف	اآيرلندا(.	اأما	اإذا	مل	تتخذ	هذه	التدابري،	فيجب	

اأو	 اأموال	عامة	يف	بنوك	�سعيفة،	 اأ�سباب	�سخ	 عليها	اأن	تربر	

ت�رضح	دواعي	اإغالقها.	و�سيتعني	عليها	�سمان	عدم	اإقدام	هذه	

البنوك	على	»املقامرة	يف	�سبيل	عودة	احلياة«	بعر�ش	معدالت	

عمليات	 يف	 الدخول	 اأو	 الودائع	 على	 االرتفاع	 بالغة	 فائدة	

اإقرا�ش	عالية	املخاطر.	ويف	ظل	م�ساعر	عدم	اليقني	ال�سائدة	

االإلزامي	 املال	 راأ�ش	 رفع	 ينبغي	 العمومية،	 امليزانيات	 جتاه	

اإىل	م�ستويات	طموحة	وا�ستيفاوؤها	قبل	اأن	يحني	موعد	اجلدول	

الزمني	املحدد	يف	اتفاقية	بازل	الثالثة	بوقت	كاف.	

ت�صهيل الت�صحيح التدريجي يف اأ�صواق امل�صاكن  

الواليات	 يف	 امُلْغِرقة	 العقارية	 القرو�ش	 عدد	 ارتفع	

املتحدة	واأ�سبح	يهدد	بحدوث	دوامة	هبوط	متعاقب	يف	اأ�سعار	

امل�ساكن	والبيع	اال�سطراري	الذي	يوؤثر	�سلبا	على	اال�ستهالك	

ت�سهيل	 يف	 حتديا	 ال�سيا�سات	 �سناع	 ويواجه	 العمالة.	 وتنقل	

وق�سور	 االإدارية،	 فالتعقيدات	 ثم،	 ومن	 التدريجي.	 الت�سحيح	

وموؤ�س�سات	 البنوك	 بني	 احلوافز	 وت�سارب	 االإنتاجية،	 الطاقة	

اإدارة	القرو�ش	وامل�ستثمرين	يف	ال�سندات،	كلها	عوامل	حالت	

حتى	هذا	الوقت	دون	حتقق	احتماالت	تعديل	�رضوط	القرو�ش	

الرهن	 حب�ش	 حاالت	 بع�ش	 وقف	 ميكنه	 الذي	 االأمر	 بكفاءة،	

اأن	 العوامل	جمتمعة	 هذه	 �ساأن	 ومن	 تقدير.	 اأقل	 على	 املكلفة	

من	 للحد	 ال�سيا�سات	 �سعيد	 على	 اأخرى	 اإجراءات	 اتخاذ	 تربر	

البيع	اال�سطراري،	كال�سماح	بتعديل	�رضوط	القرو�ش	العقارية	

اأ�سحاب	 الدولة	مل�ساعدة	 يف	املحاكم،	وتو�سيع	نطاق	برامج	

التي	 املوؤ�س�سات	 وت�سجيع	 العمل،	 عن	 العاطلني	 امل�ساكن	

قيمة	 تخفي�ش	 عمليات	 يف	 امل�ساركة	 على	 احلكومة	 ترعاها	

اأ�سل	الدين.			

كبح الن�صاط يف االقت�صادات املحم�مة

االقت�ساد	 »اآفاق	 تقرير	 اإبريل	2011	من	 منذ	�سدور	عدد	

العاملي«	عمد	كثري	من	اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة	والنامية	

اأو	تدابري	اأخرى	 اإىل	تنفيذ	تدابري	لرفع	�سعر	الفائدة	االأ�سا�سي	

لتخفي�ش	منو	االئتمان.	وتوم�ش	معظم	اإ�سارات	فورة	الن�ساط	

ا�ستثناءات	 عدا	 االأحمر،	 ولي�ش	 االأ�سفر	 باللون	 االقت�سادي	

ذات	 ال�سعف	 مواطن	 تزال	 وال	 البياين	17-1(.	 )ال�سكل	 قليلة	

يف	 املحلي	 الطلب	 وبقوة	 االئتماين—  التو�سع	 بقوة	 ال�سلة	

بع�ش	احلاالت	– متثل	م�سدرا	للقلق.	

العامة	يف	 املالية	 �سيا�سة	 ت�سديد	 اإىل	 ما�سة	 هناك	حاجة	 		•
كبرية	 راأ�سمالية	 تدفقات	 دخول	 ت�سهد	 التي	 االقت�سادات	

لتقلي�ش	 الالتينية،	 اأمريكا	 مثل	 ال�رضف،	 اأ�سعار	 وارتفاع	

العجز	الذي	ازداد	يف	فرتة	االأزمة	وتخفيف	عبء	الت�سحيح	

هناك	 اأن	 يبدو	 هذا،	 ومع	 النقدية.	 ال�سيا�سة	 تتحمله	 الذي	

االآ�سيوية	 االقت�سادات	 يف	 ال�سيا�سة	 لت�سديد	 اأقل	 دواعي	

وت�سجل	 مرتفعة	 خارجية	 فوائ�ش	 حتقق	 التي	 ال�ساعدة	

معدالت	عجز	منخف�سة	ن�سبيا	يف	املالية	العامة.	ويف	هذه	

االقت�سادات،	من	�ساأن	ارتفاع	�سعر	ال�رضف	اأن	ي�ساعد	على	

اأن	يتباطاأ	�سبط	 الت�سخمية	بينما	ميكن	 ال�سغوط	 احتواء	

اأو�ساع	املالية	العامة	لدعم	اال�ستهالك	املحلي	اإذا	ظهر	ما	

يهدد	بتحقق	خماطر	التطورات	ال�سلبية.	

الفائدة	 اأ�سعار	 تزال	 ال	 النقدية،	 ال�سيا�سة	 يخ�ش	 وفيما	 		•
يف	 االأزمة	 قبل	 مب�ستوياتها	 مقارنة	 منخف�سة	 احلقيقية	

االقت�ساد	 »اآفاق	 توقعات	 وت�سري	 االقت�سادات،	 من	 عدد	

النقدية.	 ال�سيا�سة	 ت�سديد	 زيادة	 �رضورة	 اإىل	 العاملي«	

على	 قادر	 فبع�سها	 اآخر،	 اإىل	 بلد	 من	 املتطلبات	 وتختلف	

اأجواء		 هناك	 طاملا	 الفائدة	 اأ�سعار	 ت�ساعد	 دورة	 وقف	

كثيفة	ب�سورة	غري	عادية	من	عدم	اليقني.	

مزيد من الت�صديد النقدي 

ي�سري	منوذج	التوقعات	العاملية	(GPM)	الذي	اأن�ساأه	خرباء	

من	 الفائدة	 اأ�سعار	 ارتفاع	 اإىل	�رضورة	 الدويل	 النقد	 �سندوق	

الالتينية	 اأمريكا	 اإىل	نقطتني	مئويتني	يف	املتو�سط	يف	 �سفر	

اإىل	 العليا	 اللوحة	 	،18-1 البياين	 )ال�سكل	 ال�ساعدة	 واآ�سيا	

الي�سار(.	ومع	هذا،	تختلف	املتطلبات	ب�سكل	كبري	بني	البلدان	

املختلفة.	اأما	قواعد	تيلور	الب�سيطة	املبنية	على	تنبوؤات	خرباء	
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وتقديراتهم	 	2013 عام	 يف	 للت�سخم	 الدويل	 النقد	 �سندوق	

من	 قليال	 عددا	 اأن	 اإىل	 فت�سري	 	2011 عام	 يف	 الناجت	 لفجوة	

اقت�سادات	جمموعة	الع�رضين	�سيحتاج	اإىل	رفع	اأ�سعار	الفائدة	

التوقعات	 “منوذج	 تقديرات	 اإليه	 ت�سري	 مما	 اأكرب	 مبقادير	

اأما	االقت�سادات	 العاملية” )مثل	االأرجنتني	والهند	ورو�سيا(؛	

االأخرى	ف�ستحتاج	اإىل	قدر	اأقل	من	الت�سديد	اأو	يف	ا�ستطاعتها	

	
7
تاأجيل	اأي	حتركات	اأخرى	يف	ظل	تنامي	اأجواء	عدم	اليقني.

اليقظة	 تتوخى	 اأن	 النقدية	 ال�سلطات	 على	 �سيتعني	 هذا،	 ومع	

اأ�سعار	 يف	 ن�سبيا	 ارتفاعا	 ت�سجل	 التي	 االقت�سادات	 يف	 حتى	

الفائدة.			

ت�سجل	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	-	حيث	م�سداقية	 		•
معدالت	 يف	 ارتفاعا	 ر�سوخا-	 اأقل	 النقدية	 ال�سيا�سة	

االأجور	على	 اإىل	ت�سخم	 اأن	يوؤدي	 الكلي	ميكن	 الت�سخم	

قواعد	 تو�سي	 االأمر،	 واقع	 ويف	 التوقعات.	 يفوق	 نحو	

الكلي	 الت�سخم	 معدل	 ت�ستخدم	 التي	 الب�سيطة	 تيلور	

به	 تو�سي	 مما	 اأكرب	 الت�سديد	 من	 قدر	 باإجراء	 احلايل	

ب�ساأن	 ال�سندوق	 خرباء	 تنبوؤات	 ت�ستخدم	 التي	 القواعد	

اإىل	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 احتماالت	 ومتيل	 الت�سخم.	

ال�سلع	 اأ�سعار	 التوقعات،	بينما	قد	ي�ستمر	ت�سخم	 جتاوز	

االأولية	لفرتة	اأطول	من	املتوقع.	ومن	ثم،	فاإن	احتماالت	

الت�سخم	 توقعات	 على	 تغلب	 املتوقعة	 النتائج	 جتاوز	

لعام	2013.		

تقديرات	 التعويل	على	 اأنه	ال	ميكن	 عليه	 املتعارف	 من	 		•
اأو	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 �سواء	 الناجت	 فجوات	

هذه	 ُتغايل	 ما	 فكثريا	 والنامية.	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	

النمو	 فرتات	 �سيتبع	 الذي	 الرتاخي	 مدى	 يف	 التقديرات	

ال�ساعدة	 االقت�سادات	 من	 كثري	 به	 نعم	 مثلما	 القوي	

اإىل	 احلاجة	 تتك�سف	 	
8
تيلور، لقواعد	 ووفقا	 والنامية.	

اال�ستعا�سة	 عند	 ال�سيا�سات	 ت�سديد	 من	 بكثري	 اأكرب	 قدر	

عن	تقديرات	خرباء	ال�سندوق	لفجوة	الناجت	بانحرافات	

االأزمة	 قبل	 ما	 فرتة	 يف	 العامة	 االجتاهات	 عن	 الناجت	

.)2006-1996(

م�ستوى	 على	 االأ�سول	 واأ�سعار	 االئتمان	 منو	 يزال	 ال	 		•
بالغ	القوة	يف	عدد	من	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية.	

ملعاجلة	 و�سيلة	 كاأف�سل	 االحرتازية	 التدابري	 وُت�ستخدم	

رمبا	 هذا،	 ومع	 ال�سلة.	 ذات	 املايل	 اال�ستقرار	 خماطر	

�سيتعني	ت�سديد	ال�سيا�سة	النقدية	بقدر	اأكرب	مما	يلزم	من	

منظور	الت�سخم	اإذا	مل	تثبت	فعالية	هذه	التدابري.	

اأال	 ينبغي	 الب�سيطة	 القواعد	 لهذه	 الكمية	 املوؤ�رضات	 اأن	 ذلك	 من	 االأهم	 	 		
7

االأهداف	 مثل	 الُقْطرية	 العوامل	 اإن�ساف	 و�سعها	 يف	 لي�ش	 الأنه	 حرفيا	 توؤخذ	

املختلفة	للت�سخم.	

ومع	 وتركيا.	 ورو�سيا	 املك�سيك	 هي	 ملمو�سة	 ا�ستثناءات	 ثالثة	 هناك	 	 		
8

الناجت	 بع�ش	خ�سائر	 تكبدا	 قد	 باعتبارهما	 ورو�سيا	 املك�سيك	 اإىل	 ُينظر	 هذا،	

الدائمة	مقارنة	باالجتاهات	العامة	:	وهو	ما	يرجع	يف	املك�سيك	اإىل	عالقاتها	

التجارية	الوثيقة	مع	الواليات	املتحدة،	ويرجع	يف	رو�سيا	اإىل	اال�سطرابات	

قبل	 ما	 فرتة	 يف	 للناجت	 العامة	 االجتاهات	 تكن	 مل	 تركيا،	 يف	 اأما	 املالية.	

االأزمة	قابلة	لال�ستمرار	عموما.			
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اآفاق	االقت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر

�صندوق النقد الدويل | �سبتمرب	2011 	24

مزيد من الت�صديد املايل  

الوارد	 النحو	 على	 العام	 القطاع	 يف	 العجز	 تقلي�ش	 يجب	

من	 	2011 �سبتمرب	 عدد	 يف	 التف�سيل	 من	 مبزيد	 مناق�سته	

تقرير	»الرا�صد املايل«	الإعادة	بناء	حيز	على	م�ستوى	ال�سيا�سة	

القوية	 ال�سغوط	 لتخفيف	 احلاالت	 بع�ش	 يف	 وكذلك	 املالية،	

على	الطلب	املحلي.	وال	تزال	اأر�سدة	املالية	العامة	كن�سبة	من	

اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	اأقل	

بنحو	2%	من	امل�ستويات	التي	كانت	�سائدة	قبل	االأزمة	وُيتوقع	

ال�سكل	 )راجع	 املتو�سط	 املدى	 على	 امل�ستوى	 بهذا	 تظل	 اأن	

البياين	 وال�سكل	 الي�سار؛	 اإىل	 العليا	 اللوحة	 	،11-1 البياين	

جمموعة	 اقت�سادات	 م�ستوى	 وعلى	 ال�سفلى(.	 اللوحة	 	18-1

الع�رضين،	يبلغ	العجز	الهيكلي	م�ستوى	بالغ	االرتفاع	يف	الهند	

اإفريقيا.	وياأتي	تقلي�ش	معدالت	 وم�ستوى	ملمو�ش	يف	جنوب	

العامل	 من	 اأخرى	 مناطق	 ويف	 االقت�سادات	 هذه	 يف	 العجز	

)مثل	الربازيل	وبولندا	وتركيا(	يف	طليعة	االأولويات	لتخفيف	

ال�سغوط	الرافعة	للت�سخم	اأو	�سعر	ال�رضف	احلقيقي	)ومن	ثم	

العبء	الواقع	على	ال�سيا�سة	النقدية(	وكذلك	الإعادة	بناء	حيز	

من	 ويتبني	 العامة.	 املالية	 �سيا�سة	 م�ستوى	 على	 للت�رضف	

خالل	جتربة	االقت�سادات	املتقدمة	مقدار	احليز	الذي	رمبا	يلزم	

دورة	 يف	 املفاجئ	 التحول	 حالة	 يف	 ال�سيا�سات	 اأمام	 توافره	

االئتمان.	وتثري	معدالت	العجز	والدين	قدرا	اأقل	من	املخاوف	

ال�سني،	 ويف	 ال�ساعدة.	 اآ�سيا	 يف	 االأخرى	 االقت�سادات	 يف	

�ساعد	ارتفاع	االإنفاق	العام	على	اإعادة	توازن	االقت�ساد	نحو	

زيادة	الطلب	الداخلي،	وميكن	حتقيق	املزيد	اإذا	حتققت	خماطر	

م�ستويات	 والدين	 العجز	 معدالت	 وتبلغ	 ال�سلبية.	 التطورات	

مرتفعة	يف	كثري	من	اقت�سادات	منطقة	ال�رضق	االأو�سط	و�سمال	

اإفريقيا.	وبرغم	زيادة	االإنفاق	ملعاجلة	املخاوف	االجتماعية	

امللحة،	ال	�سيما	الناجمة	عن	ارتفاع	اأ�سعار	الغذاء،	فيجب	يف	

نهاية	املطاف	تلبية	االحتياجات	بتو�سيع	الوعاء	ال�رضيبي	اأو	

تخفي�ش	النفقات	ذات	االأولوية	الدنيا.	

ت�صحيح اأ�صعار ال�رسف الفعلية احلقيقية 

ال�رضف	قائما	مقارنة	باالأ�سا�سيات	 �سعر	 ال	يزال	اختالل	

االقت�سادية	متو�سطة	املدى،	ومل	يحدث	�سوى	تغري	طفيف	على	

وال�سكل	 1-19؛	 البياين	 )ال�سكل	 املا�سية	 �سهور	 ال�ستة	 مدى	

ا�ستمر	 كذلك	 اليمني(.	 اإىل	 الو�سطى	 اللوحة	 	،20-1 البياين	

دون	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 يف	 االحتياطيات	 تراكم	

توقف	)ال�سكل	البياين	1-19،	اللوحة	ال�سفلى	اإىل	اليمني(.	

اليورو	 من	 لكل	 احلقيقي	 الفعلي	 ال�رضف	 �سعر	 ارتفع	 		•
اإبريل	2011	من	تقرير	 اإىل	حد	ما	منذ	�سدور	عدد	 والني	

»اآفاق االقت�صاد العاملي«،	ولكنه	ظل	مت�سقا	بقدر	كبري	مع	

االأ�سا�سيات	االقت�سادية	متو�سطة	املدى.	وقررت	ال�سلطات	

اليابانية	موؤخرا	التدخل	يف	�سوق	العملة	ملعاجلة	التقلبات	

واعتمدت	 ال�سوق.	 يف	 املنظمة	 غري	 والتحركات	 املفرطة	

امل�ستهدف	 ال�رضف	 ل�سعر	 اأدنى	 ال�سوي�رضية	حدا	 ال�سلطات	

كرد	فعل	اإزاء	ال�سغوط	القوية	الرافعة	نظرا	لو�سع	عملتها	
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يف	 االأمريكي	 الدوالر	 ووهن	 اآمنا«.	 »مالذا	 يجعلها	 الذي	

ال�سهور	االأخرية	واإن	كان	ال	يزال	مائال	لالرتفاع	مقارنة	

حد	 اإىل	 انخفا�سه	 �ساأن	 ومن	 االقت�سادية؛	 باالأ�سا�سيات	

العامل	ودعم	 التوازن	يف	 ا�ستعادة	 اأن	ي�سهم	يف	 ما	جمددا	

التعايف.	

ومل	يطراأ	تغري	ُيذكر	على	العمالت	املختلفة	لالقت�سادات	 		•
االآ�سيوية	ذات	الفوائ�ش	اخلارجية	الكبرية	)مثل	ال�سني(،	

بالنقد	 احتياطياتها	 بناء	 االقت�سادات	 هذه	 ووا�سلت	

يزال	 ال�سيني	ال	 اليوان	 اأن	تقدير	قيمة	 االأجنبي.	ويبدو	

احل�ساب	 فائ�ش	 يتجه	 بينما	 احلقيقية،	 قيمته	 من	 اأقل	

يخ�ش	 فيما	 اأما	 جمددا.	 التو�سع	 نحو	 لل�سني	 اجلاري	

العملة	 اإفريقيا،	فال	تزال	درجة	تقدير	 الربازيل	وجنوب	

باأعلى	من	قيمتها	دون	تغري	ُيذكر.	

يف	 واخلارجية	 املحلية	 ال�سيا�سات	 متطلبات	 وت�سري	

ي�ساعد	 ف�سوف	 االجتاه.	 نف�ش	 يف	 املختلفة	 االقت�سادات	

االآ�سيوية	 االقت�سادات	 يف	 جمددا	 ال�رضف	 �سعر	 ارتفاع	

الت�سخم	 من	 كل	 تخفي�ش	 على	 الفوائ�ش	 ذات	 ال�ساعدة	

فت�سديد	 هذا،	 ومع	 الكبرية.	 اجلاري	 احل�ساب	 وفوائ�ش	

النقدية	يف	اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة	االأخرى	 ال�سيا�سة	

ميكن	اأن	يوؤدي	اإىل	تفاقم	ال�سغوط	الدافعة	اإىل	املغاالة	يف	

معدالت	 ت�سجل	 التي	 االقت�سادات	 اأما	 العملة.	 قيمة	 تقدير	

تخفف	 اأن	 املتوقع	 فمن	 مرتفعة	 وخارجي	 مايل	 عجز	

�سغوط	الطلب	املحلي	بت�سديد	�سيا�سة	املالية	العامة.	ولي�ش	

من	الوا�سح	ما	اإذا	كانت	هذه	اخلطوة	�ست�سهم	بقدر	كبري	يف	

احلد	من	ال�سغوط	الدافعة	اإىل	ارتفاع	�سعر	ال�رضف،	ولكنها	

�سيا�سة	 اأمام	 اأكرب	 اإيجاد	حيز	 تقدير	يف	 اأقل	 على	 �ست�ساعد	

املالية	العامة	لتخفيف	تداعيات	التوقف	املفاجئ	للتدفقات	

الراأ�سمالية	الداخلة.	وو�سع	بع�ش	هذه	االقت�سادات	تدابري	

الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 الإدارة	 خ�سي�سا	 م�سممة	

حد	 وو�سع	 معينة،	 داخلة	 تدفقات	 على	 �رضائب	 كفر�ش	

ح�سب	 االإلزامي	 االحتياطي	 وحتديد	 احليازة،	 لفرتات	 اأدنى	

باملخاوف	 التدابري	مدفوعا	 اإىل	هذه	 اللجوء	 العملة.	وكان	

املايل،	 واال�ستقرار	 لل�سادرات،	 التناف�سية	 القدرة	 ب�ساأن	

املالية	 �سيا�سة	 على	 ال�سيا�سية	 والقيود	 التعقيم،	 وتكاليف	

العامة.	ومع	ذلك،	ينبغي	عدم	ا�ستخدام	هذه	التدابري	كبدائل	

عن	ت�سديد	اأو�ساع	االقت�ساد	الكلي.	

تنفيذ االإ�صالحات الهيكلية ذات االأهمية احلي�ية 

لالقت�صاد الكلي  

تزال	هناك	حتديات	هيكلية	واجتماعية	تواجه	عددا	 ال	

كبريا	من	االقت�سادات.	ويتعني	على	االقت�سادات	امل�سارة	

من	االأزمة	اإعادة	توزيع	العمالة	بعيدا	عن	قطاع	االإن�ساءات	

ويف	 املعاك�سة.	 الظروف	 تغالب	 التي	 االأخرى	 والقطاعات	
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معدالت	 يف	 تراجعا	 االقت�سادات	 هذه	 تواجه	 الوقت	 نف�ش	

اإىل	 يوؤدي	 مما	 العاملة	 القوى	 م�ساركة	 اأو	 ال�سكاين	 النمو	

تفاقم	م�سكالت	املالية	العامة.	

اليورو	 منطقة	 يف	 االإ�سالحات	 توؤدي	 اأن	 املتوقع	 من	 		•
العمالة	 بني	 املتنامية	 الفجوة	 من	 احلد	 اإىل	 الهام�سية	

املتمتعة	باحلماية	وتلك	التي	تفتقر	اإليها،	بينما	توؤدي	اإىل	

لل�سباب	 عمل	 فر�ش	 الإيجاد	 املتوقعة	 االحتماالت	 حت�سن	

املهني.	 والتدريب	 التعليم	 م�ستوى	 حت�سني	 منها	 بو�سائل	

ف�سال	على	ذلك،	ينبغي	اأن	تهدف	االإ�سالحات	اإىل	الق�ساء	

على	اجلمود	يف	حتديد	االأجور	الذي	اأف�سى	اإىل	تكبد	خ�سائر	

دائمة	يف	القدرة	التناف�سية	جراء	انخفا�ش	منو	االإنتاجية.	

وبوجه	اأعم،	يجب	اال�ستمرار	يف	حتقيق	تكامل	اأ�سوق	العمل	

وال�سلع	واخلدمات	يف	منطقة	اليورو،	ويجب	اإزالة	العقبات	

تقدم	على	 ال�سهمي.	وحتقيق	 املال	 راأ�ش	 تدفق	 اأمام	حرية	

الهيكلة	املالية	ونقل	 اإعادة	 اأن	ي�سهل	 هذه	اجلبهات	ميكن	

رفع	 على	 بدوره	 �سي�ساعد	 مما	 والتكنولوجيا،	 املهارات	

االإنتاجية.	

كبرية	 خ�سائر	 االأزمة	 فرتة	 يف	 املتحدة	 الواليات	 �سهدت	 		•
اأخرى	 طبقة	 فاأ�سافت	 الوظائف،	 يف	 ا�ستثنائية	 بدرجة	

العقد	 خالل	 العمل	 فر�ش	 توليد	 جلهود	 الباهت	 االأداء	 اإىل	

االأ�رض	 من	 كبري	 عدد	 بني	 القلق	 تزايد	 ثم	 ومن	 ال�سابق،	

اأكرب	 للدخل	م�ستقبال	وبدرجة	 ب�ساأن	االحتماالت	املتوقعة	

بكثري	من	الفرتات	ال�سابقة	التي	�سجلت	ارتفاعا	مماثال	يف	

معدالت	البطالة	)ال�سكل	البياين	1-21(.	ورمبا	اأدى	ا�ستمرار	

االرتفاع	يف	معدالت	البطالة	)حيث	يظل	اأكرث	من	40%	من	

اأ�سهر	 �ستة	 العاملة	ملدة	 القوى	 العمل	خارج	 العاطلني	عن	

املهنية.	 املهارات	 يف	 دائمة	 خ�سائر	 حدوث	 اإىل	 اأكرث(	 اأو	

ميكن	 العمل	 �سوق	 يف	 فعالة	 �سيا�سات	 و�سع	 خالل	 ومن	

الذي	 الهيكلية	 البطالة	 هذه	 ارتفاع	 اإيقاف	 يف	 امل�ساهمة	

وترية	 لتعجيل	 تدابري	 اتخاذ	 خالل	 من	 اأي�سا	 حتقق	 رمبا	

االأو�ساع	 الأن	�سعف	 نظرا	 االإ�سكان،	 اأ�سواق	 الت�سحيح	يف	

االت�ساق	بني	 �سلبا	مع	عدم	 يتفاعل	 قد	 امل�ساكن	 �سوق	 يف	

البطالة.	 املهارات	املتوافرة	واملطلوبة	ويزيد	من	معدالت	

غري	اأن	امل�سكلة	كبرية	من	جوانب	متعددة	بحيث	ت�ستدعي	

تتطلب	 اأي	 الكلي،	 االقت�ساد	 �سيا�سة	 يف	 جذريا	 تغيريا	

ال�رضيبي	 والنظام	 امل�ستحقات	 نظام	 يف	 كبريا	 اإ�سالحا	

الإف�ساح	جمال	اأكرب	اأمام	�سيا�سة	املالية	العامة.	

من	 كثري	 يف	 االأولية	 وال�سلع	 الغذاء	 اأ�سعار	 ارتفاع	 اأدى	 		•
امل�سكالت	 تفاقم	 اإىل	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	

البطالة	 اأو	 اجلزئية	 البطالة	 تفر�سها	 التي	 االجتماعية	

تعزيز	 ويتعني	 ال�سباب.	 بني	 �سيما	 ال	 املرتفعة،	 الكاملة	

احل�سول	 اإمكانية	 وحت�سني	 االجتماعي،	 االأمان	 �سبكات	

تنفيذ	 وميكن	 جودته.	 م�ستوى	 ورفع	 التعليم	 فر�ش	 على	

للم�ساعدة	 االأخرى	 االقت�سادات	 يف	 تنظيمية	 اإ�سالحات	

يف	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 توظيف	 �سمان	 على	

ا�ستثمارات	 يف	 ا�ستخدامها	 من	 بدال	 املنتجة	 اال�ستثمارات	

االأمان	 �سبكة	 تعزيز	 �سيوؤدي	 ال�سني،	 ويف	 امل�ساربة.	
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قطاع	 ل�سالح	 املايل	 القطاع	 توجيه	 واإعادة	 االجتماعي	

توازن	 ال�ستعادة	 ب�سدة	 املطلوب	 الدعم	 توفري	 اإىل	 االأ�رض	

الطلب	العاملي.

اآراء متعددة االأطراف ح�ل التحديات اأمام 

ال�صيا�صات

اأ�صعار الغذاء والنفط وتداعيات ال�صيا�صات

واأ�سباب	 وقتية	 اأ�سباب	 اإىل	 الغذاء	 اأ�سعار	 ارتفاع	 يرجع	

املحا�سيل	 �سعف	 الوقتية	 االأ�سباب	 ومن	 ا�ستمرارا.	 اأكرث	

نتيجة	ل�سوء	االأحوال	اجلوية	وانخفا�ش	املخزون،	وقد	بداأت	

االأكرث	 االأ�سباب	 اأما	 اجلديد.	 احل�ساد	 مو�سم	 بدء	 مع	 تتك�سف	

التي	ترفع	 االأحفوري	 الوقود	 اأ�سعار	 ارتفاع	 ا�ستمرارا	فت�سمل	

ارتفاع	 يوؤدي	 اأن	 توقع	 وميكن	 االأ�سمدة.	 تكاليف	 بدورها	

الزراعي	 الناجت	 يف	 كبرية	 زيادة	 حدوث	 اإىل	 الغذاء	 اأ�سعار	

على	املدى	املتو�سط.	وفيما	يخ�ش	النفط،	يبدو	اأن	احتماالت	

اأكرب	من	امل�سكالت.	فت�سري	 املدى	املتو�سط	تنطوي	على	قدر	

التوقعات	اإىل	تراجع	منو	العر�ش	بحيث	تنخف�ش	وترية	النمو	

مقابل	 	،2015-2011 من	 الفرتة	 يف	 	%1،3 اإىل	 ال�سنوية	

1،8%	يف	الفرتة	من	1981-2005	ح�سبما	جاء	يف	تقديرات	

الوكالة	الدولية	للطاقة،	وهو	ما	يرجع	اإىل	العبء	الذي	ت�سكله	

	
9
اال�ستك�ساف، النا�سجة	وطول	فرتة	تراجع	عمليات	 احلقول	

هذا	من	ناحية.	ومن	ناحية	اأخرى،	فبناء	على	االأ�سعار	احلالية	

وا�ستنادا	اإىل	تنبوؤات	»اآفاق	االقت�ساد	العاملي«	ب�ساأن	النمو،	

قد	يت�سع	الطلب	يف	اأي	منطقة	يف	العامل	بوترية	�سنوية	ترتاوح	

بني	1.3%	و3%،	وهو	ما	يتوقف	على	مدى	ا�ستخدام	تقديرات	

	ولي�ش	من	الوا�سح	
10

املرونة	ق�سرية	االأجل	اأو	طويلة	االأجل.

امل�ستقبلية.	 العقود	 اأ�سعار	 على	 امل�ساألة	 هذه	 انعكا�ش	 مدى	

مرتفعة	 النفط	 اأ�سواق	 يف	 التوترات	 تظل	 اأن	 ُيرجح	 ثم	 ومن	

الليبي.	وعلى	املدى	املتو�سط،	يبدو	 بالرغم	من	عودة	الناجت	

التوقعات	 تفوق	 بوترية	 العراق	 يف	 االإنتاج	 تو�سع	 �رضعة	 اأن	

اأ�سعار	 يف	 ال�سلبية	 للتطورات	 الوحيد	 الرئي�سي	 العامل	 هو	

النفط	باالإ�سافة	اإىل	انخفا�ش	النمو	العاملي.	اأما	على	املدى	

ال�سلبية	 التطورات	 �سمن	 اأخرى	 عوامل	 تظهر	 فقد	 الطويل،	

اإنتاج	م�سادر	 الذي	يقلل	تكاليف	 التكنولوجي	 االبتكار	 مثل	

الطاقة	البديلة	اأو	يخف�ش	ا�ستهالك	الطاقة.	

االأو�ساع	 تهدد	 م�سكالت	 ظهور	 من	 خماطر	 وهناك	

االقت�سادية	الكلية	يف	العامل،	وعدم	امل�ساواة	يف	الدخل،	واالأمن	

الغذائي	يف	ظل	ارتفاع	وتقلب	م�ستوى	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	يف	

عدد	 يف	 الثالث	 الف�سل	 راجع	 التفا�سيل	 من	 مزيد	 على	 لالطالع	 	 		
9

عمليات	 تراجع	 وُيعزى	 العاملي«.	 االقت�ساد	 »اآفاق	 تقرير	 من	 	2011 اإبريل	

انهيار	 وقت	 الت�سعينات-	 فرتة	 يف	 ن�سبيا	 الطلب	 انخفا�ش	 اإىل	 اال�ستك�ساف	

وعندما	 امل�ستقلة	 الكومنولث	 ودول	 وال�رضقية	 الو�سطى	 اأوروبا	 اقت�سادات	

على	 ُفِر�ست	 التي	 القيود	 واإىل	  – مالية	 اأزمة	 تواجه	 ال�ساعدة	 اآ�سيا	 كانت	

اال�ستثمارات	النفطية.	

			لالطالع	على	مزيد	من	التفا�سيل	راجع	الف�سل	الثالث	يف	عدد	اإبريل	
10

2011	من	تقرير	»اآفاق	االقت�ساد	العاملي«.	

الوقت	احلا�رض.	ورمبا	كانت	عمليات	التدخل	املبا�رض	يف	احلالة	

االأخرية	بهدف	احلد	من	تذبذبات	االأ�سعار	تبدو	مغرية،	وت�سمل	

فر�ش	�سوابط	على	اال�ستثمارات	املالية	اأو	و�سع	قيود	جتارية،	

ولكن	هذه	التدابري	تعالج	االأعرا�ش	ولي�ش	االأ�سباب	وغالبا	ما	

تكون	غري	فعالة	اأو	ت�سبب	�رضرا	على	املدى	االأطول.	وبدال	من	

ذلك،	ينبغي	اأن	يركز	�سانعو	ال�سيا�سات	على	حماية	الفقراء	من	

مل�ستحقيها.	 بدقة	 املوجهة	 االجتماعي	 االأمان	 �سبكات	 خالل	

ورمبا	ازدادت	االأ�سواق	ا�ستقرارا	مبرور	الوقت	من	خالل	التدابري	

املعِززة	لفعالية	اإ�سارات	االأ�سعار	والداعمة	ال�ستك�ساف	االأ�سعار.	

مبادرات	 اتخاذ	 يف	 قدما	 امل�سي	 يتعني	 ال�سدد،	 هذا	 ويف	

لتح�سني	جمع	املعلومات	عن	اأ�سواق	الغذاء	والوقود.	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 على	 املالية	 العوامل	 تاأثري	 وخ�سع	

للفح�ش	الدقيق.	وُينظر	اإىل	انخفا�ش	اأ�سعار	الفائدة	االأ�سا�سية	يف	

االقت�سادات	املتقدمة	وحماوالت	البحث	عن	العائد	خالل	بع�ش	

الكبرية	 الداخلة	 للتدفقات	 دافعة	 باعتبارها	 ال�سنوات	 اأرباع	

الذي	يثري	املخاوف	 االأمر	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سول	م�ستقات	 نحو	

اأي	 امل�ساربة-	 بدافع	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 ات�ساق	 عدم	 ب�ساأن	

االأ�سعار	غري	املتوافقة	مع	اأ�سا�سيات	العر�ش	والطلب.	ومع	هذا،	

ت�سري	االأدلة	التجريبية	املتوافرة	حتى	االآن	اإىل	اأن	اآثار	»اإ�سفاء	

	.)4-1 )االإطار	 معظمها	 يف	 وموؤقتة	 حمدودة	 املايل«	 الطابع	

اأ�سعار	 الرئي�سية	على	م�ستويات	 االآثار	 وب�سفة	خا�سة،	مل	تقع	

التقلب،	واإمنا	وقعت	على	ت�سعري	املخاطر	يف		 اأو	 االأولية	 ال�سلع	

اأ�سواق	ال�سلع	االأولية.	ومع	ظهور	دور	ال�سلع	االأولية	كاأحد	فئات	

النظامية،	 املخاطر	 ت�سعري	 نحو	 االأ�سواق	 ميل	 يتزايد	 االأ�سول،	

بدال	من	املخاطر	املتفردة،	على	ال�سلع	االأولية	املنفردة.	ورمبا	

تغريت	جمريات	االأمور	اإذا	اأدت	هذه	الفئة	اجلديدة	من	االأ�سول	

و�سيتعني	 املطلعني،	 غري	 التجار	 من	 كبرية	 ن�سبة	 اجتذاب	 اإىل	

معاجلة	اأي	م�سكالت	تن�ساأ	يف	�سياق	املبادرات	االأو�سع	اجلارية	

لتح�سني	توعية	امل�ستثمرين	وحمايتهم.		

ال�سيا�سة	 ا�ستناد	 فاإن	 االدعاءات،	 بع�ش	 عك�ش	 وعلى	

اإىل	 االأرجح	 على	 �سيوؤدي	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 اإىل	 النقدية	

تفاقم	اال�ستقرار	االقت�سادي	ولي�ش	حت�سينه.	وكما	يبني	الف�سل	

حتديد	 عند	 ال�سيا�سة	 يف	 اأخطاء	 تن�ساأ	 اأن	 املحتمل	 من	 الثالث،	

نتيجة	 حتديدا	 وذلك	 الكلي،	 للت�سخم	 النطاق	 �سيق	 هدف	

خل�سوع	الت�سخم	الكلي	لبع�ش	التقلب	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	

وبدال	من	ذلك،	ينبغي	اأن	تعتمد	البنوك	املركزية	اأطر	�سيا�سات	

امل�ستهلك	 اأ�سعار	 ارتفاع	 معدالت	 ا�ستقرار	 حتقيق	 اإىل	 تهدف	

لل�سيا�سة	 املتاأخر	 التاأثري	 مراعاة	 مع	 املتو�سط،	 املدى	 على	

ا�ستهداف	 من	 التحول	 بال�رضورة	 ذلك	 ي�ستدعي	 وال	 النقدية.	

الت�سخم	الكلي	اإىل	الت�سخم	االأ�سا�سي	)اأو	على	نحو	اأدق،	القيمة	

حيث	 من	 التحول	 هذا	 يف	 الرغبة	 و�سوح	 وبرغم	 امل�سافة(.	

املبداأ	وتوخيا	للب�ساطة،	فمن	�ساأنه	اأن	يثري	حتديات	كبرية	على	

اأن	 ينبغي	 ذلك،	 من	 وبدال	 التوا�سل.	 وم�ستوى	 الفني	 امل�ستوى	

الوكالء	 اأن	يتوقعه	 البنوك	املركزية	بو�سوح	ما	ينبغي	 ت�رضح	

اأفق	 امتداد	 على	 املحلي	 الت�سخم	 ا�ستقرار	 )مثل	 االقت�ساديون	
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ال�سيا�سة	 )مثل	 يتوقعونه	 اأال	 ينبغي	 وما	 عامني(	 يبلغ	 زمني	

النقدية	التي	تتجاوب	مبا�رضة	مع	تغريات	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية(.	

الكلي	 الت�سخم	 م�سار	 املركزية	 البنوك	 تو�سح	 اأن	 وينبغي	

و�سوال	اإىل	املعدل	املطلوب	على	امتداد	اأفق	التنبوؤات.	واإذا	كان	

عن	 ال�سيا�سة	 هذه	 ت�سفر	 اأن	 من	 املركزية	 البنوك	 ي�ساور	 القلق	

ارتفاع	الت�سخم	اإىل	م�ستويات	غري	مقبولة	يف	بلدانها،	فيمكنها	

تعديل	االأهداف	الت�سغيلية	للت�سخم	االأ�سا�سي	لكي	توازن	تاأثري	

االجتاهات	العامة	طويلة	املدى	الأ�سعار	النفط	الن�سبية	يف	معدل	

الت�سخم	الكلي.	واإذا	كانت	البلدان	تعطي	اأهمية	بالغة	لتحقيق	

ا�ستقرار	اأ�سعار	الوقود	والغذاء،	فيتعني	على	بنوكها	املركزية	اأن	

تو�سح	النتائج	العك�سية	التي	�سترتتب	على	ذلك	من	حيث	زيادة	

عدم	ا�ستقرار	الناجت	وفر�ش	العمل.	

تداعيات انخفا�ض اأ�صعار الفائدة االأ�صا�صية يف 

االقت�صادات املتقدمة

اأ�سعار	 انخفا�ش	 عن	 الناجمة	 الت�سوهات	 ق�سية	 تت�سم	

فانخفا�ش	 بالتعقيد.	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 الفائدة	

املخاطر،	 على	 االإقدام	 من	 يزيد	 اأن	 ميكن	 الفائدة	 اأ�سعار	

ويوؤجل	الت�سحيح	الالزم	للميزانيات	العمومية،	ويوؤخر	�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة.	وتلقى	هذه	الت�سوهات	الرتحيب	يف	

اأوقات	الركود	واال�سطرابات	املالية	الأنها	ت�سهل	الت�سحيح	

التدريجي.	ومع	هذا،	فمع	تر�سخ	اأركان	التو�سع	االقت�سادي،	

يتعني	تركيز	مزيد	من	جهود	ال�سيا�سات	على	زيادة	روؤو�ش	

وهناك	 العامة.	 املالية	 اأو�ساع	 و�سبط	 الوقائية	 االأموال	

بني	 متفاوتة	 بدرجات	 ال�سعيدين	 على	 التقدم	 يف	 ق�سور	

التيقن،	 �سعوبة	 وبرغم	 الرئي�سية.	 املتقدمة	 االقت�سادات	

اأ�سعار	الفائدة	االأ�سا�سية	يف	هذه	االقت�سادات	 فرمبا	كانت	

م�رضيف	 راأ�سمال	 اإىل	 لالفتقار	 نتيجة	 يلزم	 مما	 اأقل	

توازنا	 يحقق	 الذي	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 اأو	 قوي	

طويلة	 والعملية	 االأجل	 قريبة	 ال�سبط	 عملية	 بني	 �سليما	

على	 الت�سديد	 خالل	 من	 املثال	 �سبيل	 على	 )وذلك	 االأجل	

الرئي�سية	لنظم	امل�ستحقات(.	ف�سال	على	ذلك،	 االإ�سالحات	

»تقرير  من	 	2011 �سبتمرب	 عدد	 يف	 مناق�سته	 وردت	 وكما	

يرفعون	 امل�ستثمرين	 اأن	 يبدو	 العاملي«،	 املايل  اال�صتقرار 

�سندات	 للمخاطر	من	خالل	منتجات	مثل	 انك�سافهم	 درجة	

ال�رضكات	مرتفعة	العائد	واأ�سول	االأ�سواق	ال�ساعدة.	ورمبا	

ارتفاع	 يف	 دور	 االأ�سا�سية	 الفائدة	 اأ�سعار	 النخفا�ش	 كان	

مهام	 تعقد	 اإىل	 بالتايل	 اأدى	 ورمبا	 املخاطر	 حتمل	 درجة	

�سناع	ال�سيا�سات	يف	بع�ش	اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة.	

الفائدة	 اأ�سعار	 النخفا�ش	 املعاك�سة	 التداعيات	 هل	

العاملي؟	 بالناجت	 االإ�رضار	 درجة	 اإىل	 كبرية	 االأ�سا�سية	

اأف�سل	 و�سع	 يف	 االقت�سادات	 جميع	 تكون	 اأن	 ُيرجح	 كان	

اأقوى	 �سيا�سات	 طبقت	 املتقدمة	 االقت�سادات	 كانت	 اإذا	

على	�سعيد	القطاع	املايل	واملالية	العامة.	ويف	ظل	غياب	

ال�ساعدة	 االقت�سادات	 من	 كثري	 كان	 هل	 ال�سيا�سات،	 هذه	

الفائدة	 اأ�سعار	 اإذا	كانت	 اأف�سل	 اإىل	و�سع	 �سي�سل	 والنامية	

املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 الن�ساط	 وكان	 اأعلى	 االأ�سا�سية	

اأقل	على	نحو	تنا�سبي؟	من	املوؤكد	اأن	العديد	من	اقت�سادات	

مع	 التعامل	 يف	 �سعوبات	 واجه	 قد	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	

ي�سري	 الذي	 االأمر	 الكبرية،	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	

ولكن	 باالإيجاب.	 كان	 رمبا	 ال�سوؤال	 هذا	 على	 الرد	 اأن	 اإىل	

العك�سية.	 النتيجة	 ا�ستخال�ش	 اإىل	 يدعو	 ما	 اأي�سا	 هناك	

اأوال،	فاإن	التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة	لي�ست	قوية	ب�سورة	

ال�ساعدة	 االقت�سادات	 من	 العظمى	 الغالبية	 ا�ستثنائية	يف	

والنامية	)راجع	ال�سكل	البياين	1-8،	اللوحتان	ال�سفليتان(.	

تواجه	 التي	 االقت�سادات	 قليل	من	 �سوى	عدد	 ولي�ش	هناك	

�سغوطا	قوية	تكفي	لال�ستمرار	يف	املبالغة	يف	تقييم	اأ�سعار	

�رضفها	)مثل	الربازيل	وجنوب	اإفريقيا(.	وثانيا،	يغلب	دور	

التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة	كدالة	للعوامل	الُقطرية	ولي�ش	

للعوامل	الدولية	مثل	اأ�سعار	الفائدة	االأ�سا�سية	يف	الواليات	

الف�سل	 يف	 الواردة	 االأدلة	 وت�سري	 اليورو:	 ومنطقة	 املتحدة	

االقت�ساد	 »اآفاق	 تقرير	 من	 	2011 اإبريل	 عدد	 يف	 الرابع	

الطابع	 الُقْطرية	يف	تف�سري	 العوامل	 اأن	ح�سة	 اإىل	 العاملي«	

املتغري	للتدفقات	ال�سافية	الداخلة	اإىل	اقت�سادات	االأ�سواق	

ت�سري	 وثالثا،	 االألفينات.	 اأثناء	 	%70 نحو	 بلغت	 ال�ساعدة	

الكلية	 التداعيات	 اأن	 اإىل	 والتجريبية	 النظرية	 االأدلة	 معظم	

تكون	 ال	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 اإىل	 تنتقل	 التي	

�سارة	طاملا	اأن	ال�سيا�سة	النقدية	ناجحة	يف	حتقيق	ا�ستقرار	

	
11

املتقدمة. االقت�سادات	 يف	 الكلية	 االقت�سادية	 االأو�ساع	

الرئي�سية	 االقت�سادات	 كانت	 اليابان،	 فبا�ستثناء	 ورابعا،	

امل�سدرة	ال�سافية	لروؤو�ش	االأموال	على	مدى	�سنوات	طويلة	

هي	اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة.	

التي	 املايل	 اال�ستقرار	 حتديات	 اإزاء	 فعل	 رد	 واأف�سل	

�سليم	 اإطار	 و�سع	 هو	 املنخف�سة	 الفائدة	 اأ�سعار	 تفر�سها	

اال�ستقرار	 اإطار	 يعزز	 اأن	 بلد	 كل	 وعلى	 والرقابة.	 للتنظيم	

اإقدام	 ت�سجع	 التي	 العوامل	 على	 لل�سيطرة	 املحلي	 املايل	

يف	 مبا	 املخاطر،	 على	 باإفراط	 واملقرت�سني	 املقر�سني	

اأ�سعار	الفائدة	االأ�سا�سية،	 ذلك	ما	قد	ين�ساأ	ب�سبب	انخفا�ش	

ذلك،	 اإىل	 اإ�سافة	 الوطنية.	 م�سلحته	 يف	 ي�سب	 ما	 وهو	

لتعجيل	 و�سائل	 عن	 ال�سيا�سات	 �سناع	 يبحث	 اأن	 ميكن	

وترية	اإعادة	هيكلة	امليزانيات	العمومية،	مثل	حت�سني	اأطر	

االإع�سار،	وو�سع	اأدوات	جديدة	للحد	من	الرفع	املايل	)مثل	

مبادالت	الدين	واأ�سهم	راأ�ش	املال	لقطاع	االأ�رض(،	والتدخل	

اإىل	راأ�ش	املال	الكايف.	 املبا�رض	يف	املوؤ�س�سات	التي	تفتقر	

�سيا�سات	 تعتمد	 التي	 والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 اأما	

			االإطار	1-3	يف	عدد	اإبريل	2011	من	تقرير	»اآفاق االقت�صاد العاملي« 
11

يلخ�ش	هذه	امل�ساألة.	
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اقت�سادية	كلية	مالئمة	وال	تزال	ت�سارح	التدفقات	الداخلة	

باتخاذ	 اأفعال	 ردود	 ت�سدر	 اأن	 فيمكنها	 امل�ساربة	 بغر�ش	

االقت�سادات	 واأما	 غريها.	 اأو	 تنظيمية	 اأو	 رقابية	 تدابري	

االأموال	فال	 روؤو�ش	 التي	ت�سدر	مقادير	كبرية	من	 االأخرى	

بد	اأن	تنتفع	من	ال�سيا�سات	التي	تقلل	االدخار	املحلي	ومن	

ثم	ت�ساعد	يف	حل	امل�سكلة	االأ�سا�سية	وهي	اختالالت	الطلب	

12
العاملي.

تداعيات ا�صتعادة ت�ازن الطلب العاملي 

االقت�سادات	 اعتبار	 نحو	 متزايدة	 اجتاهات	 ثمة	

اأجل	 ومن	 العاملي.	 للنمو	 املحركة	 هي	 والنامية	 ال�ساعدة	

ُي�ستخدم	 العاملي،	 الطلب	 توازن	 ا�ستعادة	 دورها	يف	 تقييم	

التاأثري	العاملي-	 اال�ستهالك	املحلي	كاأداة	مالئمة	لقيا�ش	

من	 الغر�ش	 هذا	 حتقيق	 يف	 اأف�سل	 اال�ستهالك	 وعن�رض	

ثم	 ومن	 ال�سادرات	 يت�سمن	 الذي	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	

املعني	 االقت�ساد	 لدى	 خمرج	 توافر	 مدى	 يف	 يغايل	 رمبا	

	ومن	اأجل	تقييم	م�ساهمة	
13

ل�سادرات	االقت�سادات	االأخرى.

املالئم	 من	 �سيكون	 العاملي،	 ال�سوق	 منو	 يف	 اقت�ساد	 كل	

قيا�ش	املجمالت	الُقْطرية	بعملة	م�سرتكة.	وت�سري	م�ستويات	

�سبيل	 االأمريكي	على	 بالدوالر	 املقي�سة	 الن�سبية	 اال�ستهالك	

والنامية	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 منو	 تاأثري	 اأن	 اإىل	 التي�سري	

على	ا�ستعادة	الطلب	العاملي	كان	حمدودا	ب�سبب	انخفا�ش	

	،22-1 البياين	 )ال�سكل	 العاملي	 اال�ستهالك	 يف	 ح�ستها	

االأ�سواق	 اقت�سادات	 ويف	 الي�سار(.	 اإىل	 ال�سفلى	 اللوحة	

ال�ساعدة	ي�سهم	اال�ستهالك	يف	النمو	خالل	الفرتة	من	2011	

االأزمة؛	وي�سُدق	 اأقل	من	م�ساهمته	قبل	 اإىل	2016	بح�سة	

ال	 وباخت�سار،	 	
14

ال�سني. حالة	 يف	 تقريبا	 الو�سع	 هذا	

تعو�ش	هذه	االقت�سادات	انخفا�ش	م�ساهمة	اال�ستهالك	يف	

االقت�سادات	املتقدمة.	ورمبا	كانت	رحلة	ا�ستعادة	التوازن	

ا�ستكمالها	 اأن	 عن	 تنم	 املعلنة	 ال�سيا�سات	 لكن	 بداأت،	 قد	

�سي�ستغرق	على	االأرجح	وقتا	طويال.	

الراهنة	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 ت�سهم	 اأن	 ُيرجح	 وال	

العاملي.	 الطلب	 توازن	 ال�ستعادة	 امل�ساعدة	 من	 كبري	 بقدر	

اأو�ساع	 تدابري	�سبط	 اأن	غياب	 اإىل	 الرابع	 الف�سل	 وُيخُل�ش	

املالية	العامة	االأكرث	ا�ستمرارا	يف	الواليات	املتحدة	مقارنة	

املالية	 �سيا�سة	 اأن	 يعني	 العامل	 يف	 االأخرى	 باملناطق	

			ال	تنطبق	هذه	امل�سورة	بال�رضورة	على	االقت�سادات	التي	تعيد	ا�ستثمار	
12

اإيرادات	ت�سدير	املوارد	الطبيعية	االآيلة	اإىل	الن�سوب.	

اأبرز	مقابل	الإجمايل	الناجت	 			اال�ستهالك	مقي�سا	بالدوالر	االأمريكي	هو	
13

من	 امل�ستخل�سة	 النتائج	 وتت�سابه	 ال�رضائية.	 القوى	 بتعادل	 مقي�سا	 املحلي	

جمموع	اال�ستهالك	واال�ستثمار	كثريا	من	حيث	نوعيتها،	مقارنة	باال�ستهالك	

وحده.	وُيالحظ	توجه	جزء	من	اال�ستثمارات	نحو	ال�سادرات.	

اأعلى	 اأن	يبلغ	ا�ستهالك	ال�سني	يف	عام	2009	م�ستوى	 			كان	�سيتعني	
14

بنحو	17%	لكي	يعو�ش	متاما	انخفا�ش	م�ساهمة	ا�ستهالك	الواليات	املتحدة	

اأثناء	الفرتة	2008-2009	مقارنة	بالفرتة	2005-2007،	االأمر	الذي	كان	

�سيقت�سي	انخفا�ش	ن�سبة	املدخرات	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	من	نحو	%54	

اإىل	%45.				
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العامة	�ست�ساهم	بقدر	�سئيل	يف	تخفي�ش	عجزها	اخلارجي	

ال�سفليتان(.	 اللوحتان	 	،11-1 البياين	 ال�سكل	 )راجع	

ال�سبط	 تدابري	 حيث	 اليورو،	 منطقة	 يف	 العك�ش	 وُيتوقع	

االأخرى	 اليورو	 منطقة	 اقت�سادات	 يف	 الكبرية	 املايل	

احلد	 على	 �ست�ساعد	 اأملانيا	 يف	 املعتمدة	 بالتدابري	 مقارنة	

من	االختالالت	داخل	املنطقة.	ومع	هذا،	فاإن	زيادة	�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة	يف	الواليات	املتحدة	�ستنطوي	على	

انخفا�ش	الن�ساط	االقت�سادي	العاملي	ما	مل	ينتع�ش	الطلب	

يف	اقت�سادات	اأخرى	يف	العامل.	واإجماال،	ال	تزال	التحديات	

اأمام	ا�ستعادة	توازن	الطلب	العاملي	دون	تغيري	ُيذكر:	وتظل	

نحو	 العامة	على	 املالية	 اأو�ساع	 اإىل	�سبط	 قائمة	 احلاجة	

املتو�سط	 املدى	 على	 املتحدة	 الواليات	 يف	 طموحا	 اأكرث	

االأ�سواق	 اقت�سادات	 كربى	 يف	 املحلي	 الطلب	 دعم	 واإىل	

ال�ساعدة	ذات	الفوائ�ش.	ورمبا	كان	من	ال�سهل	حتقيق	هدف	

اال�سمي،	 ال�رضف	 �سعر	 رفع	 طريق	 عن	 املحلي	 الطلب	 دعم	

اأخرى	لتعزيز	احلماية	 اأي�سا	اتخاذ	تدابري	 ولكنه	�سيقت�سي	

االجتماعية	واإ�سالح	حوكمة	ال�رضكات	واالأ�سواق	املالية.	

م�اطن ال�صعف يف النظام املايل العاملي 

وانعكا�صاتها على التداعيات

يجري	العمل	حاليا	على	معاجلة	بع�ش	مواطن	ال�سعف	

مواطن	 هناك	 تزال	 ال	 ولكن	 العاملي	 املايل	 النظام	 يف	

�سبتمرب	2011	من	 ويناق�ش	عدد	 القلق.	 تثري	 اأخرى	 كثرية	

الق�سايا	مبزيد	من	 العاملي«	هذه	 اال�صتقرار املايل  »تقرير 

االأهم	 املوؤ�س�سات	 هي	 ال�سعف	 مواطن	 واأوىل	 اال�ستفا�سة.	

احلجم	 وراء	 ال�سعي	 دون	 احليلولة	 وميكن	 تف�سل.	 اأن	 من	

اإىل	 االأقرب	 ال�سلوك	 وتعزيز	 ذاته	 حد	 يف	 كهدف	 وحده	

اأقوى	ملا	ُيطلق	عليه	 جانب	احلذر	بو�سع	�رضوط	احرتازية	

»و�سايا	 ومنها	 النظام،	 على	 املوؤثرة	 املالية	 املوؤ�س�سات	

نظام	 دور	 هو	 ال�سعف	 مواطن	 من	 موطن	 وثاين	 االأحياء«.	

�سريفة	الظل،	وثالثها	هو	التحديات	التي	يفر�سها	التمويل	

باجلملة	يف	اأ�سواق	املال	الدولية	الذي	منا	ب�رضعة	على	مدار	

العقد	املا�سي.	واالأمل	معقود	على	امل�ساعدة	يف	اإعادة	بناء	

�رضوط	 فر�ش	 خالل	 من	 ا�ستقرارها	 وزيادة	 االأ�سواق	 هذه	

بتحويل	 ال�سفافية	 وزيادة	 وال�سيولة،	 املال	 لراأ�ش	 اأقوى	

حوافز	 وتوافر	 البور�سات،	 اإىل	 املق�سورة	 خارج	 االأن�سطة	

اأ�سحابها.	 عليها	 يحر�ش	 التي	 امل�سالح	 خالل	 من	 اأف�سل	

وال	يزال	مدى	جناح	هذه	التدابري	غري	وا�سح.	وكان	تكرار	

حاالت	عدم	اال�ستقرار	اأحد	�سمات	النظم	املالية	اإىل	اأن	جاء	

تاأمني	الودائع،	وُيرجح	اأن	يكون	من	�سمات	اأ�سواق	التمويل	

املركزية	 البنوك	 ا�سطرت	 املالية	 االأزمة	 واأثناء	 باجلملة.	

ال�سيولة	يف	 لتوفري	 ا�ستثنائية	 اآليات	 اللجوء	ال�ستخدام	 اإىل	

على	 مثيل	 االآليات	 لهذه	 ولي�ش	 باجلملة.	 التمويل	 اأ�سواق	

امل�ستوى	الدويل.	

	واأحد	االأبعاد	الدولية	الرئي�سية	للتحديات	الناجمة	عن	

التمويل	باجلملة	هو	احتمال	انتقال	امل�سكالت	التي	تواجه	

مناطق	 يف	 ب�رضعة	 وانت�سارها	 العامل	 يف	 املناطق	 بع�ش	

معاجلة	 �سعوبة	 من	 اأي�سا	 الدويل	 البعد	 هذا	 ويزيد	 اأخرى.	

امل�سكالت	االأ�سا�سية.	وكانت	االنك�سافات	عرب	احلدود	تنمو	

ال�سابق	 العقد	 املتقدمة	يف	 االقت�سادات	 بالغة	بني	 ب�رضعة	

على	االأزمة	)راجع	ال�سكل	البياين	1-20،	اللوحة	ال�سفلى(.	

ولاللتزامات	املالية	الدولية	ال�سافية	ق�سرية	االأجل	وكبرية	

احلجم	دور	رئي�سي	يف	اأزمات	الديون	)االإطار	1-5(،	وهي	

من	ال�سمات	املميزة	يف	االقت�سادات	التي	عانت	من	ال�سغط	

تكون	 اأن	 ميكن	 وبالفعل،	 اليورو.	 منطقة	 يف	 احلاد	 املايل	

اإذا	 تظهر	 قد	 التي	 امل�سكالت	 على	 موؤ�رضا	 اليورو	 منطقة	

ا�ستمرت	العوملة	املالية	بخطى	حثيثة.	وب�سورة	اأعم،	ا�سطر	

القوية	 االأ�سا�سيات	 ذات	 املتقدمة	 االقت�سادات	 من	 عدد	

االحتياطي	 لدى	 العملة	 تبادل	 خطوط	 من	 اال�ستفادة	 اإىل	

مدى	 اأما	 باجلملة.	 التمويل	 ن�سوب	 اأثر	 على	 الفيدرايل	

من	 ويتبني	 مطروحا.	 �سوؤاال	 يزال	 فال	 احلل	 هذا	 ا�ستمرارية	

لزيادة	 ملحة	 احلاجة	 اأن	 االأزمة	 اأبرزتها	 التي	 ال�سغوط	

�سمولها،	بعد	 الدولية	ونطاق	 اقت�سام	املخاطر	 اآليات	 حجم	

اأن	تقل�ش	حجمها	ونطاقها	اإىل	اأقل	من	حجم	منو	االأ�سواق	

املالية	الدولية.

اإ�صالح النظام التجاري العاملي

ظلت	التجارة	اأحد	املحركات	املهمة	للتعايف	يف	العامل.	

وبلغ	منو	حجم	التجارة	العاملية	25%	من	م�ستوى	القاع	الذي	

موؤخرا	 جتاوز	 ثم	 	2009 عام	 مطلع	 يف	 االأزمة	 اإليه	 دفعت	

�سمان	 اأجل	 ومن	 االأزمة.	 على	 ال�سابقة	 الذرى	 م�ستويات	

قدرة	التجارة	على	اال�ستمرار	يف	دفع	النمو	ال	بد	اأن	يوا�سل	

�سانعو	ال�سيا�سات	جهودهم	الإبقاء	ال�سغوط	احلمائية	بعيدا.	

الدوحة	 مباحثات	 اختتام	 فاإن	 االأهمية،	 من	 القدر	 وبنف�ش	

العاملية	 التجارة	 منظمة	 تعقدها	 التي	 املطولة	 التجارية	

�سيكون	من	اأف�سل	ال�سبل	لتعزيز	و�سمان	االأمن	يف	العالقات	

التجارية	وكذلك	�سمان	اعتماد	املنهج	متعدد	االأطراف	يف	

جولة	 ف�سل	 يوؤدي	 اأن	 املمكن	 ومن	 التجارية.	 املفاو�سات	

اإليها	 التو�سل	 التي	مت	 اإىل	تهديد	االتفاقات	املهمة	 الدوحة	

االتفاق	 التفاو�ش،	مبا	يف	ذلك	 على	مدار	ع�رض	�سنوات	من	

ب�ساأن	النفاذ	اإىل	االأ�سواق	اجلديدة	يف	االقت�سادات	الرئي�سية،	

واإ�سالح	نظام	جتارة	املنتجات	الزراعية	العاملية،	والتحرير	

على	 ف�سال	 االأخرية.	 الفرتة	 يف	 اجلانب	 اأحادي	 التجاري	

اإىل	تعجيل	 الدوحة	 يوؤدي	ف�سل	جولة	 اأن	 ذلك،	فمن	املمكن	
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وتعجيل	 العاملي،	 التجاري	 النظام	 تفتيت	 نحو	 التحركات	

التي	 التف�سيلية	 الثنائية	 التجارة	 اتفاقيات	 اإبرام	 وترية	

متعدد	 العمل	 وتقو�ش	 العاملية	 التجارة	 منظمة	 �ست�سعف	

االأطراف	بوجه	عام.	واإذا	حتقق	�سيناريو	اأ�سواأ	احلاالت،	ميكن	

اأن	تظهر	جمددا	نظام	»القوى	العظمى«	التجاري	على	غرار	

نظام	القرن	التا�سع	ع�رض،	فتخ�رض	االقت�سادات	االأفقر	قدرتها	

على	التفاو�ش	على	قدم	امل�ساواة.	

الدوحة	مبنعطف	حا�سم.	ويف	ظل	 ومتر	جولة	مفاو�سات	

حماولة	ك�رض	حالة	اجلمود	التي	و�سلت	اإليها	املحادثات،	حتول	

مو�سع	تركيزها	هذا	العام	نحو	عقد	اتفاقيات	يف	وقت	قريب	

اإىل	 اأقل	تقدير،	وتهدف	 – على	 ب�ساأن	جمموعة	تدابري	جزئية	

م�ساعدة	البلدان	االأفقر	اأو	االأقل	منوا-	كتمهيد	ملجموعة	تدابري	

اأ�سمل.	ومع	هذا،	فقد	تعرث	زخم	ما	ُيطلق	عليه	جمموعة	التدابري	

االإ�سافية	للبلدان	االأقل	منوا	(LDC-Plus)،	وهو	ما	يرجع	يف	

)اأو	 “االإ�سافية”  العنا�رض	 اأي	 على	 االتفاق	 عدم	 اإىل	 معظمه	

غري	ذات	اخل�سو�سية	للبلدان	االأقل	منوا(	التي	ينبغي	اإدراجها.	

واالهتمام	 باالإرادة	 ال�سيا�سيون	 القادة	 يت�سلح	 اأن	 البد	 واالآن	

ذلك	 يف	 مبا	 املفاو�سات،	 عجلة	 لدفع	 امل�ستويات	 اأعلى	 على	

للقادة	 وينبغي	 توفيقية.	 حلول	 اإىل	 والو�سول	 املرونة	 اإبداء	

اإعالم	اجلمهور	مبا	تنطوي	عليه	جولة	الدوحة	من	منافع	من	

خالل	بيان	اأن	التحرير	التجاري	لي�ش	تنازال	واإمنا	يعطي	دفعة	

للنمو	وي�سب	يف	امل�سلحة	اخلا�سة	للبالد.						
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امللحق 1-1 تط�رات اأ�ص�اق ال�صلع االأولية 

واآفاقها املت�قعة 

و�صون رو�ش، وجونغ  توما�ش هيلبلينغ،  امللحق هم  موؤلفو هذا 

�صيك كانغ، ومارينا رو�صيه، وديفيد ريك�صفيلد.  

نظرة عامة على اآخر التط�رات واالآفاق املت�قعة

اأخذت	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	الرئي�سية	ترتفع	حتى	نهاية	

�سهر	اإبريل	ثم	تراجعت	فجاأة	على	نوبتني،	اأولهما	يف	مايو	

ويونيو	من	عام	2011	ثم	جمددا	يف	�سهر	اأغ�سط�ش.	وتراجع	

ككل	 االأولية	 ال�سلع	 الأ�سعار	 الدويل	 النقد	 �سندوق	 موؤ�رض	

تراجع	 ثم	 ويوليو	 اإبريل	 �سهري	 بني	 الفرتة	 يف	 	%5 بن�سبة	

اأغ�سط�ش.	وال	تزال	م�ستويات	املوؤ�رض	 اأخرى	يف	 مبقدار	%5	

مرتفعة	من	منظور	دوري	ومنظور	اأطول	اأجال.	و	يف	اأغ�سط�ش	

كان	املوؤ�رض	اأعلى	مبقدار	9%	عن	امل�ستوى	الذي	�سجله	يف	

يف	 بلغها	 التي	 القيمة	 من	 اأقل	 كان	 بينما	 	2010 دي�سمرب	

اآخر	م�ستويات	الذروة	يف	يوليو	2008	بنحو	14%	فح�سب		

)ال�سكل	البياين	1-23،	اللوحة	العليا	اإىل	اليمني(.	

وُيعزى	قدر	كبري	من	تراجع	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	عموما	

اإىل	عوامل	اقت�سادية	كلية	ومالية	م�سرتكة	اأ�سفرت	عن	اآفاق	

اأقل	اإيجابية	لالقت�ساد	العاملي	والطلب	على	ال�سلع	االأولية	

تباطوؤ	 اإىل	 الواردة	 البيانات	 وت�سري	 القريب.	 املدى	 على	

التوقعات	 يتجاوز	 نحو	 على	 العاملي	 االقت�سادي	 الن�ساط	

تدريجيا	 االآفاق	 وتراجع	 	2011 عام	 من	 الثاين	 الربع	 يف	

بالتف�سيل	 مناق�سته	 الواردة	 النحو	 على	 القريب	 االأجل	 يف	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سواق	 وكانت	 االأول.	 الف�سل	 ن�ش	 منت	 يف	

العاملية	تويل	اأهمية	خا�سة	لردود	اأفعال	ال�سيا�سات	حيال	

اقت�سادات	 يف	 امل�ساكن	 اأ�سعار	 وطفرة	 الت�سخم	 ارتفاع	

ح�ستها	 تبلغ	 التي	 ال�سني،	 وخا�سة	 ال�ساعدة،	 االأ�سواق	

ا�ستهالك	 من	 و%18	 املعادن	 ا�ستهالك	 من	 	%40 حوايل	

عت	على	 الطاقة	على	م�ستوى	العامل.	واأدت	التدابري	التي	ُو�سِ

من	 احلد	 اإىل	 	2010 خريف	 ف�سل	 منذ	 ال�سيا�سات	 م�ستوى	

منو	االئتمان	والنجاح	يف	حتقيق	ا�ستقرار	النمو	االقت�سادي	

معدل	 تباطاأ	 اخللفية،	 هذه	 وعلى	 ا�ستمرارية.	 اأكرث	 بوترية	

منو	واردات	ال�سني	بالن�سبة	للعديد	من	املنتجات	االأولية	– 

وهي	كثريا	ما	ُتعد	موؤ�رض	الأو�ساع	الطلب	على	ال�سلع	االأولية	

موازين	 على	 ال�سغوط	 تراجع	 اإىل	 اأدى	 مما	  – العامل	 يف	

الرئي�سية،	 االأولية	 ال�سلع	 لبع�ش	 العامليني	 والطلب	 العر�ش	

ومنها	املعادن	البخ�سة	ب�سفة	خا�سة.	

وتزايد	العزوف	عن	املخاطر	يف	االأ�سواق	املالية	العاملية	

يف	 ال�سيادية	 الديون	 خماطر	 من	 املخاوف	 لتجدد	 نتيجة	

بلدان	منطقة	اليورو	الهام�سية،	وما	�ساحبها	من	ارتفاع	يف	

�سعر	�رضف	الدوالر	االأمريكي	الذي	اأ�سهم	اأي�سا	على	االأرجح	

االأولية	عموما.	وكاملعتاد،	من	 ال�سلع	 اأ�سعار	 انخفا�ش	 يف	

ال�سعب	التمييز	بني	االآثار	التي	حتدثها	هذه	العوامل	املالية	

يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	وتلك	املرتبطة	باالآفاق	االقت�سادية	

مدفوعة	 تاأتي	 العوامل	 هذه	 كل	 اأن	 هما	 ل�سببني	 العاملية	

االأ�سا�سية	والأنها	تتخذ	نف�ش	 القوى	 يف	جانب	منها	بنف�ش	

االجتاه	يف	تاأثريها	على	االأ�سعار.	ومع	هذا،	قد	يوؤدي	تزايد	

العزوف	عن	املخاطر	اإىل	حدوث	اآثار	مبا�رضة	على	االأ�سعار	

الفورية	لل�سلع	االأولية:	فت�سبح	حيازة	املخزون	اأقل	جاذبية	

ن�سبيا	ما	مل	يوازنها	ارتفاع	العائدات	امل�ستقبلية	املتوقعة	

نتيجة	النخفا�ش	االأ�سعار	الفورية	احلالية.	

اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	بانخفا�ش	ملحوظ	 واقرتن	تراجع	

يف	�سايف	املراكز	امل�ستقبلية	للم�ستثمرين	غري	التجاريني،	

البياين	23-1،	 )ال�سكل	 النفط	اخلام	 مبا	يف	ذلك	يف	حالة	

اللوحة	الو�سطى	اإىل	الي�سار(.	وب�سورة	اأعم،	تراجعت	اأ�سول	

ويونيو	 مايو	 �سهري	 اأثناء	 	%9 بنحو	 املدارة	 االأولية	 ال�سلع	

– نتيجة	النخفا�ش	االأ�سعار	و�سايف	التدفقات	اخلارجة-	
)ال�سكل	 مليار	دوالر	 اإىل	410	 ال�سنة	 ربع	 نهاية	 لت�سل	يف	

كل	 و�سهدت	 اليمني(.	 اإىل	 الو�سطى	 اللوحة	 	،23-1 البياين	

فبلغت	 �سافية،	 خارجة	 تدفقات	 االأولية	 ال�سلع	 جمموعات	

ح�سة	كل	من	املواد	الزراعية	ومنتجات	الطاقة	حوايل	%34	

اإىل	 النفي�سة	 املعادن	 ح�سة	 وو�سلت	 الكلي	 الرتاجع	 من	

حوايل	27%.	وكان	�سايف	التدفقات	اخلارجة	من	�سناديق	

اال�ستثمار	على	م�ستوى	اأ�سول	ال�سلع	االأولية	ككل	اأكرب	مما	

	2009-2008 الفرتة	 يف	 الكبري”  “الركود	 فرتة	 �سهدته	

)ال�سكل	البياين	1-23،	اللوحة	ال�سفلى	على	الي�سار(.	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 تراجع	 كان	 االأمر،	 بداية	 ويف	

�سبقت	 التي	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سول	 اخلارجة	من	 والتدفقات	

تراجع	اأ�سعار	االأ�سول	االأخرى،	ُينظر	اإليها	على	نطاق	وا�سع	

باعتبارها	مفاجاأة،	وَعَر�سا	لظاهرة	اال�ستثمار	املايل	يف	

اأ�سواق	ال�سلع	االأولية	يف	الفرتة	االأخرية.	ويف	ظل	اال�ستثمار	

املايل،	فاإن	من	�ساأن	التحوالت	املفاجئة	يف	كربى	احلوافظ	

والتي	 الت�سعري	 مفاجئة	يف	 تغريات	 ي�سبب	 اأن	 اال�ستثمارية	

فاإن	 اأ�سا�سية	مبا�رضة.	ومع	هذا،	 اأن	وراءها	دوافع	 ال	يبدو	

التي	وردت	الحقا	 العاملية	 االقت�سادية	واملالية	 البيانات	

قد	اأعطت	اخللفية	االأ�سا�سية	النخفا�ش	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	

اأنه	 املا�سية	 القليلة	 ال�سنوات	 جتربة	 واقع	 من	 ويتبني	

م�ساعر	 يف	 مفاجئ	 حتول	 حدوث	 اإمكانية	 من	 الرغم	 على	

اآثار	 االأحداث	 لهذه	 اأن	 يبدو	 االأ�سعار،	فال	 امل�ستثمرين	ويف	

االأولية		 ال�سلع	 اأ�سعار	 ال�ستقرار	 مزعزعة	 اأو	 املدى	 بعيدة	

)االإطار	4-1(.	

االآفاق على املدى القريب 

النمو	 اآفاق	 لرتاجع	 انعكا�سا	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 متثل	

ال�سيناريو	 توقعات	 ظل	 ويف	 القريب.	 املدى	 على	 العاملي	

االأ�سا�سي	يف	هذا	العدد	من	تقرير	“اآفاق	االقت�ساد	العاملي،		

الن�سف	 يف	 طفيفة	 ب�سورة	 العاملي	 النمو	 انتعا�ش	 ُيتوقع	

الدوافع	 جمددا	 	 ترت�سخ	 حينما	 	2011 عام	 من	 الثاين	
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هذا	 اقرتان	 ُيتوقع	 ال	 ذلك،	 وبرغم	 التو�سع.	 وراء	 االأ�سا�سية	

ال�سلع	 الأ�سعار	 ورافعة	 قوية	 متجددة	 ب�سغوط	 االنتعا�ش	

االأولية	حيث	�سيكون	مدفوعا	اإىل	حد	كبري	بارتفاع	معتدل	

يف	منو	االقت�سادات	املتقدمة	يف	وقت	اأبكر،	واإن	كان	ال	يزال	

اأ�سعف	من	املتوقع.	وعلى	العك�ش	من	ذلك،	ت�سري	التوقعات	

اإىل	اأن	االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	التي	كانت	وراء	كل	

ال�سنوات	 يف	 االأولية	 ال�سلع	 على	 الطلب	 يف	 تقريبا	 الزيادة	

االأخرية	�ست�سهد	تباطوؤا	طفيفا	يف	النمو	خالل	الن�سف	الثاين	

من	عام	2011	وعام	2012	نظرا	لتوقع	بدء	تاأثري	ت�سديد	

ال�سيا�سات	على	الطلب	املحلي	بينما	تت�سم	احتماالت	الطلب	

كثريا	 االأمر	 �سيعتمد	 كذلك	 اإيجابية.	 اأقل	 باأنها	 اخلارجي	

على	عوامل	العر�ش	والطلب	اخلا�سة	بال�سلع	االأولية.	ويبدو	

فيما	يخ�ش	عدد	متزايد	من	ال�سلع	االأولية	اأنه	�سيت�سنى	على	

العر�ش	 ا�ستجابة	 بف�سل	 الرافعة	 ال�سغوط	 احتواء	 االأرجح	

اأعلى	من	 اأنها	 اإىل	 التقديرات	 االأ�سعار	والتي	ت�سري	 الرتفاع	

الطويل-	 املدى	 على	 احلقيقية	 بالقيمة	 الهام�سية	 التكلفة	

ب�سفة	 الزراعة	 على	 القريب	 االأجل	 يف	 االأمر	 هذا	 وي�سدق	

اأ�سا�سية	ولكنه	�سيتزايد	اأي�سا	يف	قطاع	املعادن.	

عدم	 اإىل	 احلالية	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 تنبوؤات	 وت�سري	

اأن	 وُيتوقع	 اأ�سعار	عام	2011	ككل.	 ُيذكر	يف	 حدوث	تغري	

يظل	متو�سط	�سعر	النفط	الفوري	ل�سندوق	النقد	الدويل	قريبا	

من	100	دوالر	للربميل	يف	الفرتة	املتبقية	من	عام	2011	

اللوحة	 	،23-1 البياين	 )ال�سكل	 	2012 عام	 نهاية	 وحتى	

ال�سفلى	اإىل	اليمني(.	وُيتوقع	انخفا�ش	موؤ�رض	�سندوق	النقد	

	%5،5 بنحو	 الوقود	 بخالف	 االأولية	 ال�سلع	 الأ�سعار	 الدويل	

بقدر	 يرجع	 ما	 – وهو	 عام	2011	 الثاين	من	 الن�سف	 يف	

كبري	اإىل	حت�سن	حما�سيل	الكثري	من	ال�سلع	االأولية	الغذائية	

واملواد	اخلام	الزراعية-	وكذلك	يف	عام	2012	حيث	ُيتوقع	

البخ�سة	بدرجة	طفيفة	نتيجة	 اأ�سعار	املعادن	 اأي�سا	تراجع	

لتح�سن	اأو�ساع	العر�ش.	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 خماطر	 تبدو	 القريب،	 االأجل	 ويف	

عموما	اأكرث	توازنا	مما	كانت	عليه	يف	فرتات	�سدور	عددي	

االقت�ساد	 “اآفاق	 تقرير	 من	 	2011 واإبريل	 	2010 اأكتوبر	

العاملي”،	نتيجة	لتزايد	خماطر	ق�سور	النتائج	عن	التوقعات	

ال	 التوقعات،	 العاملي.	ومن	حيث	جتاوز	 النمو	 تواجه	 التي	

يزال	االرتفاع	احلاد	يف	االأ�سعار	الناجت	عن	عوامل	العر�ش	هو	

امل�سدر	الرئي�سي	للمخاوف.	ومع	هذا،	فاإن		ميزان	املخاطر	

احتماالت	 تزال	 وال	 االأولية.	 ال�سلع	 م�ستوى	 على	 خمتلف	

قطاعي	 يف	 وو�سوحا	 �سلة	 اأكرث	 للتوقعات	 االأ�سعار	 جتاوز	

على	 ال�سلع	 جمموعات	 اأهم	 وهما	 الغذائية،	 واملواد	 الطاقة	

اأ�سواق	 اأما	يف	 العامل.	 النمو	والت�سخم	يف	 �سعيد	احتماالت	

االأبعاد	 اأحد	 اجلغرافية-ال�سيا�سية	 العوامل	 متثل	 النفط،	

املهمة	ملخاطر	عر�ش	النفط.	وب�سورة	اأعم،		فنظرا	النعدام	

االأجل	 بوجه	عام	يف	 العر�ش	 ال�سعرية	على	جانب	 املرونة	

الق�سري	واالأجل	املتو�سط	وكذلك	تراجع	الطاقة	الفائ�سة	يف	

االآونة	االأخرية،	ميكن	لالأ�سعار	اأن	ترتفع	ب�سكل	كبري	نتيجة	

حلدوث	ارتفاع	طفيف	ن�سبيا	وعلى	نحو	مفاجئ	يف	الطلب	
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على	النفط،	كالطفرة	التي	�سهدها	العام	املا�سي،	اأو	حدوث	

�سدمات	معاك�سة	يف	العر�ش.	ومن	ثم،	ال	تزال	عدم	مرونة	

اأ�سواق	النفط	تفر�ش	خماطر	اأمام	النمو	والت�سخم	يف	العامل.	

ويف	ظل	انخفا�ش	م�ستويات	املخزون	العاملي	من	كثري	من	

املحا�سيل،	فاإن	اأي	�سدمات	كبرية	معاك�سة	– مثل	املوجة	

احلارة	التي	اجتاحت	الواليات	املتحدة	هذا	ال�سيف	-	قادرة	

على	دفع	اأ�سعار	الغذاء	نحو	االرتفاع	احلاد.	

تط�رات اأ�ص�اق الطاقة واآفاقها املت�قعة 

�سهدت	اأ�سعار	النفط	طفرة	حتى	�سهر	اإبريل	وبلغت	م�ستوى	

الذروة	عندما	�سجلت	120	دوالرا	للربميل	يف	نهاية	ال�سهر	

ثم	تراجعت	حتى	نهاية	الفرتة	املتبقية	من	الربع	الثاين	من	

ترتاوح	يف	 وظلت	 اأغ�سط�ش،	 اآخر	يف	 تراجعا	 و�سهدت	 العام	

وخالل	 اأغ�سط�ش.	 منت�سف	 منذ	 للربميل	 دوالر	 	100 حدود	

فرتة	تراجع	االأ�سعار،	انخف�ش	متو�سط	اأ�سعار	النفط	الفورية	

لالأنواع	 ب�سيط	 متو�سط	 وهو	  – الدويل	 النقد	 �سندوق	 لدى	

دبي،	 وفاحت	 برنت،	 خام	 وهي	 اخلام	 النفط	 من	 املختلفة	

وغرب	تك�سا�ش	الو�سيط	– اإىل	اأقل	من	امل�ستوى	احلدي	البالغ	

ثابتا	عند	 اأن	يظل	 الوقت	ومن	املتوقع	 100	دوالر	لبع�ش	

100	دوالر	تقريبا	طوال	فرتة	التوقعات.	وا�ستدت	حدة	تقلب	

تقلب	 موؤ�رض	 يف	 ال�سمني	 بالتقلب	 مقي�سا	 	- النفط	 اأ�سعار	

لعقود	 �سيكاغو	 جمل�ش	 بور�سة	 يف	 امل�ستخدم	 اخلام	 النفط	

االأ�سعار	يف	�سهر	مايو	ثم	جمددا	 اأوج	عمليات	 اخليار-	يف	

املعياري	 االنحراف	 م�ستوى	 ارتفع	 وحينئذ	 اأغ�سط�ش،	 يف	

باأكرث	 موؤقتة	 لفرتة	 االأ�سعار	 يف	 اليومية	 للتغريات	 املتوقع	

من	 اأعلى	 وكان	 �سنوي(،	 اأ�سا�ش	 على	 )حم�سوبا	 	%50 من	

امل�ستويات	امل�سجلة	يف	�سهر	مار�ش	حينما	بلغت	ا�سطرابات	

اأ�سواق	النفط	املرتبطة	باالأو�ساع	يف	ليبيا	اأوجها.

االأ�سا�ش	 يف	 مدفوعة	 اخلام	 النفط	 اأ�سعار	 وتراجعت	

الواردة	 امل�سرتكة	 واملالية	 الكلية	 االقت�سادية	 بالعوامل	

هذه	 وكانت	 امللحق.	 هذا	 يف	 العامة	 النظرة	 يف	 مناق�ستها	

امل�ستقبلية	 التوقعات	 ب�ساأن	 املخاوف	 اأ�سا�ش	 هي	 العوامل	

للطلب	على	النفط.	وبرغم	توقعات	تباطوؤ	منو	الطلب	على	النفط	

يف	العامل،	ففي	ظل	اال�ستجابة	املفرطة	التي	�سهدها	الن�سف	

الثاين	من	عام	2010،	تبني	اأن	وترية	التباطوؤ	كانت	اأقوى	من	

لتطورات	 انعكا�سا	 	2011 عام	 من	 الثاين	 الربع	 يف	 املتوقع	

اإىل	 الُعليا	 اللوحة	 	،24-1 البياين	 )ال�سكل	 العاملي	 الن�ساط	

الي�سار؛	واجلدول	1-2(.	وكما	كان	متوقعا،	حدث	انعكا�ش	يف	

م�سار	العامل	الرئي�سي	ذي	اخل�سو�سية	ال�سلعية	والكامن	وراء	

اال�ستجابة	املفرطة	للطلب	على	النفط	يف	الن�سف	الثاين	من	

عام	2010،	وهو	الت�سارع	احلاد	يف	منو	الطلب	على	الديزل	يف	

ال�سني	نتيجة	الأعطال	الكهرباء	وانقطاعها.	وبوجه	عام،	عاد	

منو	الطلب	على	النفط	يف	ال�سني	اإىل	طبيعته	وبلغ	م�ستويات	

النفط	والن�ساط	 ال�سابقة	بني	الطلب	على	 تت�سق	مع	العالقات	

االقت�سادي	)ال�سكل	البياين	1-24،	اللوحة	الُعليا	اإىل	الي�سار(.	

وبرغم	هذا،	�سجل	ا�ستهالك	البنزين	معدال	اأعلى	من	النمو	على	
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مدى	العامني	املا�سيني	مقارنة	بنموه	اأثناء	فرتة	التو�سع	يف	

الو�سط	 اأعلى	 اللوحة	 البياين	24-1،	 )ال�سكل	 	2008-2005

كل	 يف	 ال�سيارات	 عدد	 تزايد	 اأن	 اإىل	 ي�سري	 مما	 الي�سار(،	 اإىل	

ويف	 البنزين.	 على	 الطلب	 م�سار	 انحدار	 يغري	 بداأ	 رمبا	 اأ�رضة	

الوقود	 على	 الطلب	 م�ستوى	 اأن	 تبني	 املتقدمة	 االقت�سادات	

كان	دون	امل�ستوى	املتوقع،	كما	اأنه	انخف�ش	يف	الربع	الثاين	

املتحدة	 الواليات	 يف	 الوقود	 على	 الطلب	 وكان	 العام.	 من	

اأ�سعف	قليال	من	املتوقع	بالنظر	اإىل	حالة	الدورة	االقت�سادية	

واأ�سعار	بيع	الوقود	بالتجزئة	)ال�سكل	البياين	1-24،	اللوحة	

اأعلى	الو�سط	اإىل	اليمني(.		وُيعزى	هذا	ال�سعف	يف	جانب	منه	

ال�سيارات	 الوقود	يف	 ا�ستهالك	 الكفاءة	يف	 ارتفاع	درجة	 اإىل	

الكلية	 الكفاءة	 تزيد	من	 اأنها	 يبدو	 والتي	 االأحدث	 الطراز	 من	

الواليات	 يف	 ال�سيارات	 اأ�سطول	 جانب	 من	 الوقود	 ال�ستهالك	

املتحدة	الذي	مل	يتغري	ن�سبيا	على	مدى	�سنوات.	

	%2 نحو	 بلغ	 مطرد	 �سنوي	 مبعدل	 النفط	 عر�ش	 وارتفع	

يف	 الن�سبية	 م�ساهمته	 تغري	 برغم	 	2010 عام	 مطلع	 منذ	

اأ�سفل	 اللوحة	 	،24-1 البياين	 )ال�سكل	 العاملي	 العر�ش	 منو	

الو�سط	اإىل	الي�سار(.	وتراجع	منو	العر�ش	من	البلدان	املنتجة	

يف	 )اأوبك(	 للنفط	 امل�سدرة	 البلدان	 منظمة	 يف	 االأع�ساء	 غري	

عام	 يف	 ال�رضيع	 تو�سعه	 بعد	 	2011 عام	 من	 االأول	 الن�سف	

اجلدول 1-2: الطلب العاملي على النفط واإنتاجه ح�صب املنطقة
)بماليين البراميل يوميا(

التغير	%	من	�سنة	اإلى	اأخرى

20092010

2011

التوقعات

2010

الن�سف	الثاني

2011

الن�سف	االأولي

2006–2004

2007200820092010المتو�سط

2011

التوقعات

2010

الن�سف	الثاني

2011

الن�سف	االأولي

الطلب

–2.70.5–1.50.6–4.0–3.5–45.045.745.446.245.00.60.2االقت�سادات	المتقدمة
منها:

–2.70.4–2.21.0–3.7–5.9–19.119.519.319.619.21.10.1الواليات	المتحدة
–2.41.6–1.7–0.1–5.6–0.4–10.610.610.410.710.20.11.2منطقة	اليورو

–1.31.11.71.5–8.2–4.9–3.1–4.44.54.54.54.41.4اليابان
–4.10.7–2.73.80.1–4.64.84.84.84.72.34.42.2االقت�سادات	االآ�سيوية	ال�سناعية	الجديدة

40.642.644.143.343.64.64.42.92.25.13.54.43.9االقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية

منها:

7.04.06.54.5–4.24.54.74.64.61.52.12.31.0دول	الكومنولث	الم�ستقلة

23.424.826.024.926.14.95.11.54.66.04.63.85.3اآ�سيا	النامية

8.19.19.69.39.59.44.62.24.112.56.110.27.5ال�سين	

3.33.33.53.33.53.86.74.04.72.43.62.13.5الهند

9.09.29.49.49.35.84.25.13.93.22.12.92.3منطقة	ال�سرق	االأو�سط	و�سمال	اإفريقيا

5.65.96.16.16.04.56.14.90.05.33.35.53.3ن�سف	الكرة	الغربي

3.21.43.51.6–1.1–85.588.389.589.488.52.21.80.7العالم

االإنتاج

2،1
2.24.82.82.7–3.35.8–34.134.836.535.235.44.60.4اأوبك	)التكوين	الراهن(

منها:

4.68.7.	.	.3.1–4.99.5–9.910.42.44.8.	.	.9.59.8المملكة	العربية	ال�سعودية	

15.58.7.	.	.15.7–0.4–7.6–2.62.62.64.6.	.	.2.22.5نيجيريا

–1.8–0.7.	.	.–4.8–0.83.6–2.72.76.41.3.	.	.2.92.7فنزويال
13.7–3.3.	.	.–2.42.715.59.914.32.52.2.	.	.2.52.4العراق

2
1.92.00.81.70.3–51.652.653.052.952.50.60.70.3خارج	اأوبك

منها:

2.13.50.83.52.1–3.6–0.4–13.614.114.214.214.31.2اأمريكا	ال�سمالية

–10.2–10.1–4.5–8.7–4.3–5.0–4.9–4.23.83.63.63.66.8بحر	ال�سمال
2.02.41.01.71.2–10.210.510.610.510.54.82.40.7رو�سيا

3
–0.10.4–3.13.13.13.13.18.911.63.18.71.30.4بلدان	االتحاد	ال�سوفيتي	ال�سابق	االأخرى

20.521.121.521.421.01.30.73.02.13.21.72.90.8البلدان	االأخرى	خارج	اأوبك

2.12.32.11.3–85.687.489.588.087.92.20.21.21.3العالم

4
1.60.7.	.	.1.0–0.1–1.50.3–0.90.01.40.60.2–0.1�صافي الطلب

امل�سادر:	عدد	اأغ�سط�ش	2011	من	تقرير	�سوق	النفط	ال�سادر	عن	الوكالة	الدولية	للطاقة؛	وح�سابات	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل.

	اأوبك	=	منظمة	البلدان	امل�سدرة	للنفط.	ت�سمل	اأنغوال	)التي	تطبق	نظام	احل�س�ش	اعتبارا	منذ	يناير	2007(	واإكوادور	التي	عادت	اإىل	ع�سوية	املنظمة	يف	نوفمرب	2007،	وذلك	بعد	تعليق	ع�سويتها	يف	الفرتة	من	دي�سمرب	1992	
1

اإىل	اأكتوبر	2007.

ت�سري	املجاميع	اإىل	اإجمايل	النفط	اخلام	واملكثفات	و�سوائل	الغاز	الطبيعي	والنفط	من	امل�سادر	غري	التقليدية.
	2

ت�سمل	بلدان	االحتاد	ال�سوفييتي	ال�سابق	االأخرى	اأذربيجان	وبيالرو�ش	وجورجيا	وكازاخ�ستان	وجمهورية	قريغيز�ستان	وطاجيك�ستان	وتركمان�ستان	واأوكرانيا	واأوزبك�ستان.
	3

	الفرق	بني	الطلب	واالإنتاج.	ويف	االأعمدة	التي	تت�سمن	التغري	كن�سبة	مئوية،	متثل	االأرقام	الن�سبة	املئوية	من	الطلب	العاملي.
4
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االأ�سا�ش	 فرتة	 اأثر	 انتهاء	 اإىل	 التباطوؤ	 هذا	 وُيعزى	 	.2010

الواليات	 يف	 املك�سيك	 خليج	 يف	 اجلديدة	 االإنتاجية	 للطاقة	

ُمْنِتجة	 حلقول	 املوؤقت	 واالإغالق	 	2009 عام	 يف	 املتحدة	

زيادة	 واأدت	 االإنتاجية.	 طاقتها	 وتو�سيع	 �سيانتها	 بغر�ش	

اإنتاج	االأع�ساء	يف	منظمة	اأوبك	اإىل	موازنة	هذا	الرتاجع	برغم	

االأخرى	 البلدان	 اإنتاج	 زيادة	 عملية	 ا�ستغرقته	 الذي	 الوقت	

ا�سطراب	 اأثر	 على	 اأوبك	 منظمة	 يف	 االأع�ساء	 للنفط	 املنتجة	

االإنتاج	يف	ليبيا.	ومل	ي�سل	اإنتاج	منظمة	اأوبك	اإىل	امل�ستويات	

اإال	يف	 التي	�سهدها	يف	وقت	مبكر	يف	الربع	االأول	من	العام	

االإنتاج	 زيادة	 اإىل	 االأ�سا�ش	 يف	 يرجع	 ما	 وهو	 يونيو،	 �سهر	

بنحو	12%	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	مقارنة	بامل�ستويات	

التي	�سهدها	الربع	االأول	من	هذا	العام	)وتعادل	هذه	الزيادة	

1%	من	عر�ش	النفط	يف	العامل(.	وكان	اإنتاج	النفط	يف	جميع	

لبع�ش	 جتاوز	 قد	 ليبيا	 عدا	 ما	 اأوبك	 منظمة	 اأع�ساء	 البلدان	

والتي	 	،2008 دي�سمرب	 يف	 املقررة	 االإنتاج	 ح�س�ش	 الوقت	

ال	تزال	�سارية،	ولكن	وزراء	النفط	يف	البلدان	اأع�ساء	منظمة	

اآخر	 يف	 احل�س�ش	 زيادة	 على	 اتفاق	 اإىل	 يتو�سلوا	 مل	 اأوبك	

اجتماعاتهم	االعتيادية	والذي	ُعِقد	يف	�سهر	يونيو.	

هذا	 مع	 الطلب	 منو	 كان	 والطلب،	 العر�ش	 توازن	 عن	 اأما	

يفوق	منو	العر�ش	حتى	نهاية	الن�سف	االأول	من	عام	2011.	

الثاين	من	عام	2010،	كان	 الن�سف	 وعلى	غرار	ما	حدث	يف	

توازن	ال�سوق	يتطلب	االعتماد	على	ال�سحب	من	املخزون	بقدر	

على	 للطاقة	 الدولية	 الوكالة	 اأع�ساء	 اإقدام	 ي�سهم	 ومل	 كبري.	

التخفيف	 يف	 �سئيل	 بقدر	 �سوي	 الطوارئ	 خمزون	 من	 ال�سحب	

من	ت�ساعد	االأ�سعار.	وبحلول	نهاية	يونيو،	كان	خمزون	البلدان	

اأع�ساء	“منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقت�سادي” قد	

�سائدة	يف	 التي	كانت	 املتو�سط	 اأقل	من	 م�ستويات	 اإىل	 تراجع	

اال�ستخدام(.	 اإىل	 املخزون	 ن�سب	 حيث	 )من	 ال�سابقة	 الدورات	

ويف	ظل	تراجع	هوام�ش	وقاية	املخزون،	عادت	حالة	ارتفاع	

النحو	املاألوف	 الظهور	على	 اإىل	 الفوري	عن	امل�ستقبلي	 ال�سعر	

وهو	 برنت،	 نوع	 من	 اخلام	 للنفط	 امل�ستقبلية	 املنحنيات	 يف	

وعلى	 ال�سمالية.	 اأمريكا	 �سوق	 خارج	 ال�سائد	 االأ�سعار	 معيار	

خلام	 امل�ستقبلية	 العقود	 منحنيات	 تزال	 ال	 ذلك،	 من	 العك�ش	

غرب	تك�سا�ش	الو�سيط	يف	الواليات	املتحدة	متيل	اإىل	االرتفاع	

حمليا	 املركزة	 املفرط	 العر�ش	 جليوب	 انعكا�سا	 بدايتها	 يف	

داخل	املناطق	غري	ال�ساحلية	يف	نظام	عر�ش	النفط	يف	اأمريكا	

ال�سمالية،	وذلك	نتيجة		لزيادة	االإنتاج	وا�ستمرار	�سعف	الطلب.	

النطاق	 ت�سييق	 اإىل	 النقل	 و�سائل	 طاقة	 حمدودية	 وتوؤدي	

وت�سري	 ال�سعرية.	 الفروق	 من	 احلد	 اأجل	 من	 للمراجحة	 املتاح	

التوقعات	اإىل	ا�ستمرار	اأوجه	الق�سور	املذكورة	لفرتة	من	الوقت؛	

امل�ستقبلية	تنطوي	على	ما	يتوقعه	 للعقود	 فاالأ�سعار	اجلارية	

ال�سوق	من	بيع	خام	غرب	تك�سا�ش	الو�سيط	باأ�سعار	اأقل	من	خام	

التاريخية،	كان	 الناحية	 برنت	حتى	نهاية	عام	2016.	ومن	

لنوعيته	كنفط	 نظرا	 ُيباع	بعالوة	 الو�سيط	 تك�سا�ش	 خام	غرب	

خام	اأخف	ويحتوي	على	قدر	اأقل	من	الكربيت.	واإذا	ا�ستمر	هذا	

تك�سا�ش	 غرب	 خام	 �سعر	 ا�ستخدام	 فاإن	 املاألوف،	 غري	 الو�سع	

الو�سيط	كمقيا�ش	�سيخ�سع	للتمحي�ش	على	نحو	متزايد.	

و�سيعتمد	ا�ستقرار	اأ�سواق	النفط	يف	االأجل	القريب	اعتمادا	

الطلب	على	 تراجع	منو	 توقع	 اأولهما	هو	 كبريا	على	عاملني.	

النفط	جمددا	بعد	اأن	�سهد	منوا	قويا	طوال	عام	2010.	وعلى	

جمددا	 اأوبك	 نفط	 على	 الطلب	 يزداد	 ف�سوف	 العر�ش،	 جانب	

وفقا	 	2012 عام	 يف	 ثم	 	2011 عام	 من	 الثاين	 الن�سف	 يف	

االقت�ساد	 “اآفاق	 تقرير	 يف	 االأ�سا�سي	 ال�سيناريو	 لتوقعات	

العاملي” نظرا	لعدم	توقع	حدوث	حت�سن	يف	منو	العر�ش	من	
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	.2011 عام	 نهاية	 حتى	 اأوبك	 يف	 االأع�ساء	 غري	 البلدان	

اأوبك	لتحقيق	 اإنتاج	 االأمر	زيادة	 وعلى	ذلك،	ف�سوف	يقت�سي	

ا�ستقرار	اأ�سواق	النفط،	برغم	اأن	بع�ش	حاالت	تزايد	الطلب	على	

اجلانبني.	 على	 خماطر	 وهناك	 مو�سمية.	 �ستكون	 اأوبك	 نفط	

فمقدار	تراجع	منو	الطلب	على	النفط	�سيعتمد	على	ما	اإذا	كان	

الن�ساط	العاملي	�سيتعافى	كما	اأ�سارت	التوقعات.	وقد	تراجعت	

ليبيا،	 يف	 االإنتاج	 ا�سطراب	 منذ	 اأوبك	 لدى	 الفائ�سة	 الطاقة	

الأ�سباب	 العر�ش	 اأمام	 ال�سوء	على	املخاطر	 األقى	 الذي	 االأمر	

منها	العوامل	اجلغرافية-ال�سيا�سية.	

امل�ستقبلية	 العقود	 اأ�سعار	 فتنم	 املتو�سط،	 االأجل	 يف	 اأما	

كانت	 واإن	 االأ�سعار	 ارتفاع	 با�ستمرار	 ال�سوق	 توقعات	 عن	

�ستظل	ثابتة	عموما	بالقيمة	احلقيقية.	وتت�سق	هذه	التوقعات	

مع	الراأي	القائل	باأنه	عند	هذا	امل�ستوى	من	االأ�سعار	�سيت�سنى	

للعر�ش	ب�سورة	عامة	مواكبة	النمو	املعتدل	ن�سبيا	يف	الطلب	

يف	 و%1.5	 	%1 بني	 �سيرتاوح	 والذي	 النفط	 على	 العاملي	

الذي	 العاملي	 النفط	 عر�ش	 منو	 ا�ستمرار	 ُيرجح	 وال	 ال�سنة.	

بلغ	2%	كما	كان	م�ساهدا	على	مدار	العامني	املا�سيني،	نظرا	

الأن	حتقق	النمو	كان	ممكنا	بف�سل	ارتفاع	الطاقة	الفائ�سة	

خا�سة	 عوامل	 اإىل	 يرجع	 كما	 الركود	 بعد	 ما	 فرتة	 يف	

االأخرية	 الفرتة	 يف	 العر�ش	 جتربة	 ت�سري	 ذلك،	 ومع	 اأخرى.	

االإنتاجية	 الطاقة	 التو�سع	املعتدل	يف	 ا�ستمرار	 اإمكانية	 اإىل	

للربميل	 دوالر	 	100 النفط	 �سعر	 بلوغ	 وبف�سل	 ال�سافية.	

مكامن	 تطوير	 على	 جار	 العمل	 يزال	 ال	 احلقيقية،	 بالقيمة	

النفط	باهظة	التكلفة	�سواء	التقليدية	وغري	التقليدية	)ال�سكل	

تزال	 وال	 اليمني(.	 اإىل	 الو�سط	 اأ�سفل	 اللوحة	 	،24-1 البياين	

اأوبك	 االأع�ساء	يف	 البلدان	غري	 النفط	يف	 اإنتاج	 ا�ستثمارات	

مرتفعة،	اإ�سافة	اإىل	ا�ستمرار	عمليات	اال�ستك�ساف	والتطوير.	

بالفعل	 يفوق	 االقت�سادات	 هذه	 اإنتاج	 فاإن	 لذلك،	 ونتيجة	

مليون	 	2.5 بنحو	 	2007 عام	 يف	 ال�سابقة	 الذروة	 م�ستوى	

برميل	يوميا،	برغم	ا�ستمرار	تراجع	االإنتاج	يف	بحر	ال�سمال	

يف	 ال�سجيل	 حجر	 نفط	 اإنتاج	 زيادة	 �ساأن	 ومن	 واملك�سيك.	

داكوتا	ال�سمالية	يف	الواليات	املتحدة	اأن	يلقي	ال�سوء	على	

من	 والعر�ش	 العاملي	 الطلب	 بني	 الفرق	 		“الطلب	على	نفط	اأوبك” هو	
15

اإنتاج	 اأوبك،	مبا	يف	ذلك	 اأع�ساء	 البلدان	 النفط	اخلام	بخالف	 اإنتاج	 م�سادر	

اأوبك	من	الغاز	الطبيعي	امل�سال.	ويف	اجلدول	1-2،	فاإن	رقم	اإنتاج	اأوبك	عام	

الطبيعي	 الغاز	 من	 اأوبك	 واإنتاج	 اأوبك	 نفط	 على	 للطلب	 انعكا�ش	 هو	 	2011

امل�سال.	
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	ف�سال	
16

املجال	املتاح	اأمام	االبتكار	التكنولوجي	ومنافعه.

تكثيف	 ُيرجح	 االأ�سعار	 امل�ستوى	من	 فببلوغ	هذا	 ذلك،	 على	

تزال	 	وال	
17

النفط. االإنتاج	من	حقول	 تراجع	 الإدارة	 اجلهود	

اأوبك	 اأع�ساء	 البلدان	 من	 كثري	 يف	 النفط	 اإنتاج	 ا�ستثمارات	

اإىل	 الرئي�سيني	 االأع�ساء	 بع�ش	 �سعي	 برغم	 ن�سبيا،	 اأ�سعف	

تنفيذ	برامج	طموحة	لال�ستثمار.	

وال	تزال	فروق	االأ�سعار	بني	م�سادر	الوقود	االأحفوري	

تكلفة	 الوقود	 اأنواع	 اأغلى	 هو	 اخلام	 النفط	 ويظل	 مرتفعة.	

والغاز	 بالفحم	 مقارنة	 امُلْنَتَجة	 الطاقة	 وحدة	 حيث	 من	

على	 القيود	 مدى	 يف	 الفروق	 يعك�ش	 ما	 وهو	 الطبيعي،	

ويف	 ال�سفلى(.	 اللوحة	 	،24-1 البياين	 )ال�سكل	 العر�ش	

الواليات	املتحدة،	ا�ستمرت	عمليات	تطوير	وا�ستك�ساف	غاز	

حجر	ال�سجيل	عموما	بنف�ش	الوترية	دون	تغيري	ُيذكر.	وبرغم	

االختالف	الكبري	يف	التكاليف	والعائدات	عرب	مناطق	اإنتاج	

اأن	كثريا	منها	مربح	مقارنة	 غاز	حجر	ال�سجيل،	فقد	تبني	

باأ�سعار	الغاز	اجلارية	التي	تبلغ	نحو	4	دوالرات	لكل	األف	

اأمناط	 فاإن	 ال�سعرية،	 الفروق	 هذه	 ظل	 ويف	 مكعب.	 قدم	

نف�ش	 �ست�ستمر	على	 االأخرية	 االآونة	 الطاقة	يف	 الطلب	على	

املنوال.	وب�سفة	خا�سة،	�سي�ستمر	تراجع	ح�سة	النفط	اخلام	

توليد	 وم�سادر	 االأحفوري	 الوقود	 ا�ستخدام	 جمموع	 يف	

الطاقة	االأولية	على	النحو	امل�ساهد	على	مدى	الثالثة	عقود	

فروق	 كانت	 اإذا	 ما	 املوؤكد	 من	 فلي�ش	 هذا	 ومع	 املا�سية.	

تراجع	 اإىل	 �ستوؤدي	 احلا�رض	 الوقت	 يف	 املرتفعة	 االأ�سعار	

القطاعات،	 بع�ش	 يف	 اأ�رضع	 بوترية	 اخلام	 النفط	 ح�سة	

املدى	 على	 لالإحالل	 املتاح	 النطاق	 حيث	 النقل	 وخا�سة	

تكنولوجيا	 توافر	 )برغم	 حمدود	 املتو�سط	 واملدى	 الق�سري	

ت�سغيل	ال�سيارات	بالغاز	الطبيعي(.	ومن	ناحية	اأخرى،	ففي	

الطبيعي	 الغاز	 اأ�سبح	 املتحدة	 الواليات	 الطاقة	يف	 قطاع	

اأحد	مدخالت	الوقود	االأكرث	جاذبية	مقارنة	بالفحم،	ومن	

االأولية.	 الطاقة	 ا�ستهالك	 يف	 ح�سته	 تزداد	 اأن	 املرجح	

اأكرب	يف	مزيج	 دور	 اأي�سا	 الطبيعي	 للغاز	 اأن	يكون	 وميكن	

نظرا	الكت�ساف	وجود	 العامل،	 اأخرى	من	 اأنحاء	 الطاقة	يف	

روا�سب	غاز	حجر	ال�سجيل	يف	مناطق	اأخرى.	وبرغم	حيازة	

غاز	 اإنتاج	 ملكية	يف	 اأجنبية	حل�س�ش	 وغاز	 نفط	 �رضكات	

لنقل	 التمهيد	 فاإن	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 ال�سجيل	 حجر	

اأخرى	من	العامل	مل	 التكنولوجيا	واال�ستك�ساف	يف	مناطق	

	كذلك	ا�ستمر	االرتفاع	يف	ا�ستهالك	الفحم	
18

يبداأ	فعليا	بعد.

االأول	من	عام	2011،	وهو	 الن�سف	 بوترية	�رضيعة	خالل	

ما	ميثل	انعكا�سا	النخفا�ش	تكاليفه	مقارنة	بالنفط	اخلام.		

		حتتوي	اأرقام	النفط	التقليدي	يف	ال�سكل	البياين	1-24	واجلدول	2-1	
16

على	اإنتاج	نفط	حجر	ال�سجيل.	

االقت�صاد  »اآفاق  اإبريل	2011	من	تقرير	 االإطار	3-1	يف	عدد	 	راجع	 	
17

العاملي«.	

		يحتوي	االإطار	3-2	يف	عدد	اإبريل	2011	من	تقرير	»اآفاق االقت�صاد 
18

من	 ال�سجيل	 �سخور	 غاز	 »ثورة«	 حترك	 الحتماالت	 حتليل	 على	 العاملي«	

الواليات	املتحدة	اإىل	امل�ستوى	العاملي.

تط�رات اأ�ص�اق املعادن واآفاقها املت�قعة 

ظلت	اأ�سعار	املعادن	البخ�سة	تراوح	مكانها	بوجه	عام	يف	

ن�سبيا	 تقلبات	طفيفة	 ف�سهدت	 االأول	من	عام	2011،	 الن�سف	

على	نحو	يت�سق	مع	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	االأخرى.	و�سجل	موؤ�رض	

�سندوق	النقد	الدويل	الأ�سعار	املعادن	البخ�سة	يف	�سهر	اأغ�سط�ش	

	2010 دي�سمرب	 يف	 مب�ستواه	 مقارنة	 	%0.3 مقداره	 انخفا�سا	

	
19

)ال�سكل	البياين	1-25،	اللوحة	الو�سطى	اإىل	الي�سار(.

مقارنة	 مبكر	 وقت	 يف	 ترتاجع	 املعادن	 اأ�سعار	 وبداأت	

وذلك	 االأخرى،	 الرئي�سية	 االأولية	 ال�سلع	 جمموعة	 باأ�سعار	

انعكا�سا	لعاملني	كالهما	مرتبط	بال�سني.	اأوال،	تبلغ	ح�سة	

ال�سني	يف	اأ�سواق	املعادن	البخ�سة	يف	العامل	حوايل	%40،	

اأكرب	يف	 اأثرا	 ِدث	 حُتْ املحلي	 الطلب	 فاإن	تطورات	 وبالتايل،	

وكانت	 بغريها.	 مقارنة	 االأولية	 ال�سلع	 من	 املجموعة	 هذه	

اأهم	التطورات	يف	هذا	ال�سدد	هي	تدابري	ت�سديد	ال�سيا�سات	

مواجهة	 يف	 فعل	 كرد	 ال�سينية	 ال�سلطات	 اتخذتها	 التي	

ارتفاع	الت�سخم	وطفرة	اأ�سعار	امل�ساكن	منذ	الن�سف	الثاين	

الن�ساط	يف	 لذلك،	تباطاأت	وترية	 من	عام	2010.	ونتيجة	

القطاعات	كثيفة	اال�ستخدام	للمعادن.	ومنذ	ذلك	الوقت	بداأ	

تراجع	اال�ستثمار	الثابت	الذي	�سهد	طفرة	طوال	فرتة	التن�سيط	

املايل	الذي	اأتاحته	ال�سيا�سات	ومنو	االئتمان	يف	عام	2009	

اأن	اال�ستثمارات	العقارية	ظلت	 ومطلع	عام	2010.	وبرغم	

يف	 املتوا�سل	 التو�سع	 جزئية	 ب�سورة	 يعززها	 متما�سكة،	

تراجع	 فقد	 دخال،	 االأقل	 ال�سكان	 جمموعات	 م�ساكن	 اإن�ساء	

منو	االإنتاج	ال�سناعي	اإىل	اأقل	من	امل�ستوى	املتو�سط	الذي	

اإىل	 العليا	 اللوحة	 البياين	25-1،	 )ال�سكل	 االأزمة	 قبل	 �ساد	

اليمني(.	ونتيجة	لذلك،	تراجع	منو	ا�ستهالك	املعادن	البخ�سة	

على	م�ستوى	العامل	جمددا	يف	الن�سف	االأول	من	عام	2011،	

وهبطت	م�ساهمة	ال�سني	اإىل	م�ستويات	منخف�سة	غري	عادية	

مقارنة	بال�سنوات	القليلة	املا�سية	)ال�سكل	البياين	25-1،	

اللوحة	الو�سطى	اإىل	الي�سار(.	

خمزون	 دورة	 فهو	 بال�سني	 املتعلق	 الثاين	 العامل	 اأما	

م�ساهمة	 يف	 يد	 لها	 كان	 التي	 الُقْطرية	 البخ�سة	 املعادن	

ال�سني	املهيمنة	على	منو	الطلب	العاملي	على	املعادن	يف	

املخزون	 دورة	 وحتولت	 	.2010 عام	 ومطلع	 	2009 عام	

اإىل	قوة	خاف�سة	الأ�سعار	املعادن	 املذكورة	من	قوة	رافعة	

على	مدى	ال�ستة	اأو	الت�سعة	�سهور	املا�سية.	وعلى	اأثر	التن�سيط	

املايل	املتاح	من	ال�سيا�سات	يف	عام	2009،	�سهد	خمزون	

املعادن	يف	ال�سني	طفرة	حت�سبا	الرتفاع	الطلب،	وارتفعت	

من	 اأعلى	 م�ستويات	 وبلغت	 موؤقتة	 لفرتة	 املحلية	 االأ�سعار	

يف	 املخزون	 بداأ	 ذلك،	 على	 ف�سال	 العاملية.	 ال�سوق	 اأ�سعار	

ا�ستخدام	 للتو�سع	يف	 نتيجة	 يتزايد	 امل�ستودعات	اجلمركية	

لالئتمان	 ك�سمان	 النحا�ش،	 وخا�سة	 البخ�سة،	 املعادن	

اأ�سفر	عنه	ت�سديد	ال�سيا�سات	من	تقلي�ش	 التجاري	نظرا	ملا	

الثمانية	�سهور	 ارتفاعا	قويا	بلغ	نحو	28%	خالل	 الذهب	 �سعر	 	�سجل	 	
19

االأوىل	من	عام	2011.	
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اأدى	 ثم،	 ومن	 	
20

االأعمال. جلهات	 املعتاد	 االئتمان	 عر�ش	

املخزون	 هبوط	 وبداأ	 االأ�سعار.	 ت�ساوي	 اإىل	 الواردات	 تزايد	

�سيا�سات	مقيدة	يف	بع�ش	 الطلب	وو�سع	 مع	تباطوؤ	وترية	

املحلي،	 العر�ش	 زيادة	 اإىل	 الهبوط	 هذا	 واأدى	 القطاعات.	

وبداأ	منو	ورادات	املعادن	يف	التباطوؤ	يف	الن�سف	االأول	من	

عام	2011.	وعلى	العك�ش	من	ذلك،	ال	تزال	حيازات	خمزون	

اإىل	 املخزون	 بن�سب	 )مقي�سة	 العامل	 م�ستوى	 على	 املعادن	

مرحلة	 اإىل	 بالنظر	 عالية	 مب�ستويات	 حمتفظة	 اال�ستخدام(	

الدورة	االقت�سادية	العاملية	)ال�سكل	البياين	1-25،	اللوحة	

الو�سطى	اإىل	اليمني(.	

كذلك	�ساهمت	تطورات	عر�ش	املعادن	حتديدا	يف	ت�سكيل	

م�ستوى	 على	 ملمو�سة	 فروق	 وجود	 مع	 االأ�سعار،	 �سلوك	

تغريات	 يف	 الت�ستت	 درجة	 تزايد	 من	 تبني	 مثلما	 املعادن،	

االأ�سعار	على	م�ستوى	املعادن	يف	الفرتة	االأخرية.	وانتع�ست	

ا�سطرابات	 اأدت	 حيث	 يونيو	 �سهر	 يف	 النحا�ش	 اأ�سعار	

واالأحوال	 االإ�رضابات	 جراء	 الرئي�سية	 املناجم	 من	 العر�ش	

اجلوية	ال�سيئة	اإىل	تفاقم	توازنات	العر�ش	والطلب	املت�سددة	

بالفعل.	وارتفعت	اأ�سعار	الر�سا�ش	بعد	اإغالق	واحد	من	اأكرب	

وظلت	 م�سمى.	 غري	 اأجل	 اإىل	 العامل	 يف	 الر�سا�ش	 مناجم	

من	 االأول	 الن�سف	 يف	 عموما	 متوازنة	 االألومنيوم	 اأ�سواق	

هذا	العام،	بينما	كان	ارتفاع	االإنتاج	اإىل	م�ستويات	قيا�سية		

وعلى	 العاملي.	 الطلب	 يف	 م�ستمرة	 قوة	 املقابل	 يف	 يواجه	

ت�سدد	 برغم	 م�ستقرة	 النيكل	 اأ�سعار	 ظلت	 ذلك،	 من	 العك�ش	

اأو�ساع	العر�ش،	وهو	ما	ُيعزى	اإىل	التو�سع	الكبري	يف	اإنتاج	

عن	 كبديل	 الزهر	 حديد	 من	 امل�سبوبة	 الكتل	 مع	 النيكل	

النيكل،	وخا�سة	يف	ال�سني.	

اأما	فيما	يتعلق	باالآفاق	امل�ستقبلية،	ففي	ظل	التوقعات	

منو	 يظل	 اأن	 ُيتوقع	 ككل،	 االقت�سادي	 للن�ساط	 املحتملة	

نطاق	 على	 م�ستقرا	 ال�سني	 يف	 البخ�سة	 املعادن	 ا�ستهالك	

من	 االأول	 الن�سف	 �سهدها	 التي	 املعدالت	 وبنف�ش	 وا�سع	

االقت�سادي	 النمو	 اأن	 اإىل	 التوقعات	 وت�سري	 	.2011 عام	

لل�سني	�سيظل	قويا،	مع	ارتفاع	بطئ	يف	توازن	م�ساهمات	

ككل	 	2011 عام	 يف	 	%9.5 لتبلغ	 واال�ستهالك	 اال�ستثمار	

و9%	يف	عام	2012	مقابل	10.3%	يف	عام	2010.	ومن	

ناحية	اأخرى،	فربغم	توقعات	انتهاء	تقل�ش	املخزون	الذي	

التاأثري	 يكون	 اأن	 املتوقع	 فمن	 	،2010 عام	 اأواخر	 يف	 بداأ	

ب�سورة	 املخزون	 بناء	 ت�سنى	 اإذا	 طفيفا	 الطلب	 على	 الكلي	

وبالفعل،	 اال�ستهالك.	 انتعا�ش	 مع	 كبري	 حد	 اإىل	 تت�سق	

انتع�ش	خمزون	النحا�ش	يف	بور�سة	�سنغهاي	للعقود	االآجلة	

(SHFE)	منذ	�سهر	يونيو،	بينما	ات�سعت	جمددا	فروق	اأ�سعار	

التقارير	عن	زيادة	ح�سة	واردات	 القلق	جراء	 		�سادت	االأ�سواق	م�ساعر	
20

خطابات	 خالل	 )من	 امل�رضيف	 لالئتمان	 ك�سمان	 امل�ستخدمة	 النحا�ش	

توافر	 عدم	 برغم	 موؤجلة(،	 مبدفوعات	 الواردات	 لتمويل	 	 ال�سادرة	 االعتماد	

بيانات	ر�سمية	لتقييم	مدى	ات�ساع	هذه	ال�سفقات.		
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االألومنيوم	بني	بور�سة	�سنغهاي	وبور�سة	لندن	للمعادن،	

مما	ي�سري	اإىل	ت�سدد	توازنات	العر�ش	والطلب	على	امل�ستوى	

البخ�سة	 املعادن	 واردات	 االرتفاع	يف	منو	 املحلي	وبع�ش	

)ال�سكل	البياين	1-25،	اللوحة	ال�سفلى	اإىل	الي�سار(.	

م�ستقرة	 البخ�سة	 املعادن	 اأ�سعار	 تظل	 اأن	 املتوقع	 ومن	

ب�سورة	 العاملي	 االقت�ساد	 منو	 انتعا�ش	 برغم	 كبري	 حد	 اإىل	

جانب	 على	 اأما	 	.2011 عام	 من	 الثاين	 الن�سف	 يف	 معتدلة	

الطلب	 منو	 يظل	 اأن	 املتوقع	 فمن	 اآنفا،	 اأُ�سري	 وكما	 الطلب،	

على	املعادن	البخ�سة	يف	ال�سني	م�ستقرا	اإىل	حد	كبري،	بينما	

 – املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 املعادن	 هذه	 ال�ستهالك	 يتوقع	

الذروة	 م�ستوى	 دون	 الثاين	 الربع	 خالل	 يزال	 ال	 كان	 الذي	

اأن	ينتع�ش	تدريجيا	 الذي	بلغه	قبل	االأزمة	بن�سبة	%12،5	-	

العر�ش،	 جانب	 وعلى	 االقت�سادي.	 النمو	 �سعف	 �سياق	 يف	

فقد	�سهد	االإنتاج	طفرة	يف	الن�سف	االأول	من	عام	2010	بعد	

يظل	 اأن	 املتوقع	 ومن	 الكبري”،	 “الركود	 اأثناء	 احلاد	 تراجعه	

قريبا	من	متو�سط	معدل	تو�سعه	الذي	يبلغ	نحو	3.5%	)على	

اأ�سا�ش	التغري	ال�سنوي	املقارن(	– مع	بع�ش	االختالفات	على	

اأو�ساع	 توازن	 �سمان	 يف	 اأي�سا	 لي�سهم	  – املعادن	 م�ستوى	

ال�سوق	عموما	يف	ظل	االرتفاع	احلايل	لالأ�سعار	)ال�سكل	البياين	

1-25،	اللوحة	ال�سفلى	اإىل	اليمني(.	وبوجه	عام،	تبدو	املخاطر	

التي	تواجه	املعادن	البخ�سة	اأكرث	توازنا	مما	يف	حالة	النفط	

الكلي	 العر�ش	 اأن	 اإىل	 االأ�سا�ش	 يف	 يرجع	 ما	 وهو	 الغذاء،	 اأو	

ال	يبدو	اأنه	يواجه	قيودا	�سديدة	كما	يف	حالة	النفط	– بينما	

النحا�ش	والر�سا�ش	هما	اال�ستثناءان	امللحوظان	– وب�سبب	

اإذا	ما	قوِرن	 ارتفاع	م�ستويات	املخزون	)مقابل	اال�ستهالك(	

تواجه	 التي	 املخاطر	 فاإن	 هذا	 الغذائية.	ومع	 املواد	 باأ�سواق	

حل�سة	 نظرا	 املعادن	 اأ�سعار	 على	 اأي�سا	 توؤثر	 الطاقة	 اأ�سعار	

الطاقة	الكبرية	يف	تكلفة	تنقية	املعادن.	

تط�رات اأ�ص�اق امل�اد الغذائية واآفاقها املت�قعة 

تراجعت	اأ�سعار	املواد	الغذائية	تراجعا	طفيفا	عن	م�ستوى	

الذروة	الذي	بلغته	يف	ال�سهور	االأخرية،	لكنها	ال	تزال	بالغة	

البياين	 )ال�سكل	 االرتفاع	مقارنة	بالعقد	املنتهي	يف	2010	

النقد	 �سندوق	 موؤ�رض	 وارتفع	 العلويتان(.	 اللوحتان	 	،26-1

هذا	 وحتى	 الثالث	 الربع	 يف	 الغذائية	 املواد	 الأ�سعار	 الدويل	

الربع	من	 بنف�ش	 الوقت	من	عام	2011	بنحو	20%	مقارنة	

االأ�سعار	 متو�سط	 من	 بكثري	 اأعلى	 م�ستوى	 وبلغ	 	2010 عام	

وارتفعت	 املا�سية.	 �سنوات	 الع�رض	 مدى	 على	 احلقيقية	

اأ�سعار	 لكن	 الزيتية،	 والبذور	 احلبوب	 اأ�سعار	 خا�سة	 ب�سفة	

اأي�سا	 بلغت	 اللحوم	 ومنها	 االأخرى	 الغذائية	 املجموعات	

و�سهدت	 التاريخية.	 متو�سطاتها	 من	 بكثري	 اأعلى	 م�ستويات	

االأ�سعار	 ارتفاع	 من	 ما	 حد	 اإىل	 راحة	 فرتة	 االأخرية	 ال�سهور	

بف�سل	حت�سن	احتماالت	عر�ش	بع�ش	املحا�سيل	املهمة	على	

ذات	 الكبرية	 العر�ش	 انتكا�سات	 اأعقاب	 ويف	 القريب.	 املدى	

ال�سلة	باالأحوال	اجلوية	التي	وقعت	يف	خريف	عام	2010،	



اآفاق	االقت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر

�صندوق النقد الدويل | �سبتمرب	2011 	40

جاءت	توقعات	حما�سيل	عام	2011	م�ستقرة،	وا�ستنادا	اإىل	

التوقعات	ب�ساأن	امل�ساحات	املزروعة،	هناك	بوادر	ت�سري	اإىل	

اأن	منو	الناجت	�سيكون	قويا	ن�سبيا	يف	عام	2012.	

حمفوفا	 الغذائية	 املواد	 اأ�سواق	 توازن	 يزال	 ال	 هذا،	 ومع	

باملخاطر.	وت�سل	هوام�ش	وقاية	املخزون	اإىل	م�ستويات	بالغة	

االنخفا�ش	يف	حالة	بع�ش	املحا�سيل	املهمة	– وخا�سة	الذرة	

احل�سا�سية	جتاه	التغريات	 �سديدة	 االأ�سعار	 �ستظل	 وبالتايل	  –
يف	اآفاق	العر�ش	والطلب	)ال�سكل	البياين	1-26،	اللوحة	اأعلى	

مواجهة	 �ستتطلب	 التي	 املخاطر	 واأكرث	 الي�سار(.	 اإىل	 الو�سط	

من	 اأخرى	 دورة	 من	 الرئي�سية	 املحا�سيل	 معاناة	 هي	 عاجلة	

منط	 اأن	 فيبدو	 اجلوية.	 باالأحوال	 املرتبطة	 العر�ش	 �سدمات	

الذي	�ساد	موؤخرا	يف	مناطق	زراعة	 االأحوال	اجلوية	املتطرفة	

املحا�سيل	الرئي�سية	�سيظل	م�ستمرا:	فبعد	موجات	اجلفاف	يف	

اأوروبا	وال�سني،	كان	ف�سل	الربيع	يف	الواليات	املتحدة	�سديد	

انخفا�ش	 اإىل	 اأدى	 مما	 القيظ،	 �سديد	 �سيف	 واأعقبه	 الرطوبة	

لتوقعات	 الب�سيط	 التخفي�ش	 وحتى	 املتوقع.	 الذرة	 حم�سول	

اإىل	�سدور	رد	فعل	قوي	على	 اأن	يف�سي	 العر�ش	جمددا	ميكن	

�سعيد	االأ�سعار،	وانت�سار	التداعيات	عرب	ال�سلع	االأولية،	وارتفاع	

عام	 مطلع	 �سهدها	 التي	 للتطورات	 م�سابه	 نحو	 على	 التقلبات	

الذي	 املتزايد	 اليقني	 عدم	 اأدى	 املثال،	 �سبيل	 وعلى	 	.2011

يكتنف	اأجواء	العر�ش	اإىل	حدوث	طفرة	يف	الطلب	الوقائي	يف	

للمواد	 امل�ستوردة	 االقت�سادات	 كربى	 من	 احلا�رضة	 االأ�سواق	

الغذائية	يف	الربع	االأول	من	عام	2011	على	النحو	الذي	ات�سح	

)ال�سكل	 املتحدة	 الواليات	 من	 الت�سدير	 مبيعات	 خالل	 من	

البياين	1-26،	اللوحة	اأعلى	الو�سط	اإىل	اليمني(.	

ويف	نف�ش	الوقت،	ال	يزال	زخم	منو	الطلب	على	قوته.	ولي�ش	

ا�ستهالك	 يف	 ال�رضيعة	 الزيادات	 تراجع	 اإىل	 اإ�سارة	 اأي	 ثمة	

ميثل	 مما	 ال�ساعدة،	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 يف	 الغذائية	 املواد	

الغذائية	 املواد	 نحو	 احلمية	 وحتول	 الدخل	 لنمو	 انعكا�سا	

تتغذى	 التي	 احليوانات	 ذلك	حلوم	 بالربوتني،	مبا	يف	 االأغنى	

اإىل	 الو�سط	 اأ�سفل	 اللوحة	 البياين	26-1،	 )ال�سكل	 على	احلبوب	

الواليات	 �سيما	 وال	 املتقدمة،	 االقت�سادات	 يف	 اأما	 الي�سار(.	

املتحدة،	يت�سم	منو	الطلب	الكلي	بال�سعف،	لكن	ا�ستخدام	ال�سلع	

التوقعات،	 يتجاوز	 يزال	 ال	 احليوي	 للوقود	 كلقيم	 الغذائية	

اأ�سعار	النفط	يف	 وهو	ما	يرجع	يف	الفرتة	االأخرية	اإىل	ارتفاع	

الن�سف	االأول	من	عام	2011	وارتفاع	هوام�ش	تكرير	االإثينول.	

اأرباع	 ثالثة	 متثل	 االإثينول	 ح�سة	 كانت	 	،2000 عام	 ومنذ	

بينما	 املحلي،	 الذرة	 ناجت	 ا�ستخدام	 يف	 	%40 البالغة	 الزيادة	

)ال�سكل	 املتبقية	 احل�سة	 العر�سية	متثل	 االإثينول	 نواجت	 كانت	

فاإن	 كذلك	 اليمني(.	 اإىل	 الو�سط	 اأ�سفل	 اللوحة	 	،26-1 البياين	

احليوي	 الديزل	 وقود	 اإنتاج	 يف	 ال�سويا	 فول	 زيت	 ا�ستخدام	

بال�سيا�سات	 مقرتنا	 الطاقة	 اأ�سعار	 فارتفاع	 التزايد.	 يف	 اآخذ	

امل�ساندة	يدعم	اإنتاج	الوقود	احليوي	يف	اأوروبا	ومناطق	اأخرى	

اأي�سا،	اإال	اأنه	مرة	اأخرى	ال	تزال	حمدودية	البيانات	املتوافرة	

ت�سع	عائقا	اأمام	�سفافية	اأ�سواق	ال�سلع	االأولية	)ال�سكل	البياين	

1-26،	اللوحة	ال�سفلى	اإىل	الي�سار(.	وبوجه	عام،	من	املتوقع	

الفرتة	 يف	 الرئي�سية	 املحا�سيل	 على	 العاملي	 الطلب	 ينمو	 اأن	

من	 بكثري	 اأعلى	 ن�سبة	 وهي	 	،%2.25 بنحو	 	2012-2011

املتو�سط	على	مدى	ع�رضين	عاما	وترجع	ب�سكل	�سبه	كامل	اإىل	

واالقت�سادات	 االأخرى	 ال�ساعدة	 واالأ�سواق	 ال�سني	 من	 الطلب	

منخف�سة	الدخل.	

طفيفة	 بدرجة	 الغذائية	 املواد	 اأ�سعار	 انخفا�ش	 وُيتوقع	

واإن	كانت	�ستظل	مرتفعة	بالقيمة	احلقيقية	حتى	نهاية	عام	

اأقرب	 اإىل	و�سع	 2012،	على	افرتا�ش	عودة	االأحوال	اجلوية	

اأ�سعار	 على	 يوؤثر	 مما	 الطاقة،	 اأ�سعار	 وا�ستقرار	 طبيعتها	 اإىل	

االإنتاج.	 وتكاليف	 احليوي	 الوقود	 خالل	 من	 الغذائية	 املواد	

امل�ستقبلية	 العقود	 اأ�سعار	 اأ�سا�ش	 على	 ال�سيناريو	 هذا	 ع	 وُو�سِ

لبع�ش	املحا�سيل	الرئي�سية،	وخا�سة	الذرة،	والتي	متثل	يف	

الوقت	احلا�رض	انعكا�سا	لبع�ش	الرتاجع	مع	جني	كل	حم�سول	

جديد.	ويتحرك	العر�ش	يف	مواجهة	ارتفاع	االأ�سعار،	واإن	كان	

امل�ساحات	 ات�ساع	 �ساأن	 من	 خا�سة،	 وب�سفة	 تاأخر.	 بفرتة	

على	 املح�سول	 منو	 تراجع	 يوازن	 اأن	 العامل	 يف	 املزروعة	

املدى	املتو�سط،	وهو	ما	يرجع	جزئيا	اإىل	القيود	النا�سئة	على	

ميزان	 يزال	 ال	 هذا،	 املياه.	ومع	 اخل�سبة	وم�سادر	 االأرا�سي	

خماطر	اأ�سعار	املواد	الغذائية	مييل	اإىل	جتاوز	التوقعات،	وهو	

ي�سع	 حيث	 امل�ستقات	 اأ�سواق	 يف	 الت�سعري	 على	 ينعك�ش	 ما	

امل�ساركون	يف	ال�سوق	اأ�سعارهم	بناء	على	احتمالية	االرتفاع	

مدى	 على	 املتو�سط	 للم�ستوى	 وجتاوزها	 لالأ�سعار	 احلاد	

الت�سعة	�سهور	التالية	)ال�سكل	البياين	1-26،	اللوحة	ال�سفلى	

اإىل	اليمني(.	وتزداد	احتماالت	الت�ساعد	احلاد	لالأ�سعار	جمددا	

على	مدى	فرتة	ترتاوح	بني	12	�سهرا	و18	�سهرا	القادمة	يف	

اجلوية،	 االأحوال	 وتقلب	 املخزون،	 انخفا�ش	 من	 مزيج	 ظل	

وعدم	اليقني	ب�ساأن	الطلب	املرتبط	بال�سني	وم�سادر	الوقود	

احليوي.	وبداأ	جمددا	فر�ش	قيود	جتارية	يف	مواجهة	ا�ستخدام	

االأ�سواق	 يف	 والطلب	 العر�ش	 توازنات	 قيود	 وتزايد	 االأ�سعار	

احلا�رضة	– بو�سائل	منها	حظر	الت�سدير	يف	البلدان	املنتجة	

العر�ش	 اأو�ساع	 تفاقم	 اإىل	 يوؤدي	 قد	 ما	 وهو	  – الرئي�سية	

العاملية	وت�ساعد	تقلبات	االأ�سعار	يف	العامل.
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من	 العديد	 يف	 ب�سدة	 العمالة	 توظيف	 فر�ش	 ت�رضرت	

عامي	 بني	 الكبري«	 »الركود	 اأثناء	 املتقدمة	 االقت�سادات	

احلني،	 ذلك	 منذ	 بطيئا	 تعافيا	 و�سجلت	 و2009	 	2008

ت�سوب	 التي	 اليقني	 عدم	 واأجواء	 ال�سعف	 اأوجه	 نتيجة	

الدورة	 انتعا�ش	 بعد	 وحتى	 االآن.	 حتى	 االقت�سادي	 التعايف	

كانت	 التي	 الهيكلية	 العامة	 االجتاهات	 فاإن	 االقت�سادية،	

اإ�سعاف	 يف	 تت�سبب	 اأن	 ميكن	 الكبري«	 »الركود	 قبل	 �سائدة	

االآفاق	املتوقعة	الأ�سواق	العمل.	وقد	اأدى	التطور	التكنولوجي	

املتحيز	للمهارات	وزيادة	هيمنة	�سال�سل	املعرو�ش	العاملي	

اإىل	زيادة	الدخل	القومي	يف	االقت�سادات	املتقدمة.	لكن	هذه	

االجتاهات	العامة	كانت	م�سحوبة	كذلك	بخ�سارة	فادحة	يف	

وظائف	ذوي	الدخل	املتو�سط	والوظائف	يف	قطاع	ال�سناعات	

املتباينة	 لالآثار	 و�سف	 االإطار	 هذا	 ويتناول	 التحويلية.	

الناجت	 منو	 على	 املحتمل	 وتاأثريها	 والتجارة	 للتكنولوجيا	

املمكن.	واأهم	ر�سالة	هنا	ب�ساأن	ال�سيا�سات	هي	�رضورة	قيام	

االقت�سادات	املتقدمة	مبعاجلة	التكاليف	االإن�سانية	املرتتبة	

على	هذه	االجتاهات	الهيكلية	مثلما	قامت	باتخاذ	اإجراءات	

لتخفي�ش	التكاليف	االإن�سانية	املرتتبة	على	»الركود	الكبري«	

.)”Dao and Loungani, 2010“	درا�سة(

اآثار التكنولوجيا والتجارة على توظيف العمالة

عمر	 اإىل	 والتجارة	 التكنولوجي	 التطور	 عمر	 يرجع	

احل�سارة	االإن�سانية،	لكن	عندما	يتعلق	االأمر	باالآثار	املرتتبة	

يف	 تختلف	 اأنها	 جند	 املتو�سط،	 االأجل	 يف	 العمل	 �سوق	 على	

العقدين	 يف	 التكنولوجي	 التطور	 �سمات	 اأبرز	 ومن	 مرة.	 كل	

ال�سابقني	للركود	الكبري	اأنه	كان	يف�سل	العمالة	ذات	املهارة	

هذا	 على	 دائما	 لي�ش	 االأمر	 اأن	 غري	 �سواها.	 من	 اأكرث	 العالية	

التطور	 اأدى	 التاريخ	 مر	 على	 الفرتات	 بع�ش	 ففي	 احلال،	

ولي�ش	 العالية	 املهارة	 ذات	 العمالة	 اإبدال	 اإىل	 التكنولوجي	

 Goldin and Katz,“ )درا�سة	 لها	 املكملة	 العنا�رض	 توفري	

.)”2008
خالل	 العمالة	 �سوق	 على	 للتجارة	 االأ�سا�سي	 االأثر	 اأما	

على	 االعتماد	 زيادة	 يف	 متثل	 فقد	 العقدين	 هذين	 نف�ش	

توافر	 فيها	 �ساهم	 عملية	 وهي	 العاملي،	 العر�ش	 �سال�سل	

قبل	 كانت	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 يف	 كبرية	 عمالية	 جممعات	

درا�سة	 يف	 ورد	 ومثلما	 العاملي.	 االإنتاج	 نظام	 خارج	 ذلك	

وبلدان	 والهند	 ال�سني	 “ان�سمت	 	،”Freeman (2007)7“
الكتلة	ال�سوفيتية	ال�سابقة	دفعة	واحدة	تقريبا	اإىل	االقت�ساد	

املجمعات	 حجم	 �ساعف	 مما	 الت�سعينات”،	 يف	 العاملي	

العمالية	العاملية	حتى	و�سل	اإىل	قرابة	ثالثة	مليارات	عامل.	

تكنولوجيا	 يف	 الوقت	 نف�ش	 يف	 املحرز	 التقدم	 �ساهم	 وقد	

من	 العديد	 اأمام	 املجال	 اإف�ساح	 واالت�ساالت	يف	 املعلومات	

املجمعات	 هذه	 اإىل	 ب�سهولة	 للنفاذ	 العاملية	 االأعمال	 دوائر	

العمالية	وا�سعة	النطاق.

ومثلما	كان	الو�سع	يف	املا�سي،	فقد	اأ�سهمت	االجتاهات	

حيث	 العاملية،	 الرفاهية	 يف	 والتجارة	 للتكنولوجيا	 العامة	

ال�ساعدة،	 االأ�سواق	 يف	 الفقر	 ربقة	 من	 املاليني	 انت�سال	 مت	

االأ�سعار	 مبزايا	 مكان	 كل	 يف	 امل�ستهلكون	 وا�ستمتع	

املنخف�سة،	وازداد	الدخل	القومي	يف	االقت�سادات	املتقدمة.	

لكن	هذه	االجتاهات	اقرتنت	على	نحو	متزايد	كذلك	برتاجع	

يف	 العمال	 من	 كبرية	 ملجموعات	 بالن�سبة	 التوقعات	

 Spence“ درا�سة	 املتقدمة.	ووفقا	ملا	ورد	يف	 االقت�سادات	

اآثار	العوملة	على	توزيع	الرثوة	والفر�ش	 “كانت	 	،”(2011)1

الوظيفية،	حتى	العقد	املا�سي	تقريبا،	حميدة	اإىل	حد	كبري،	

فرادى	 هياكل	 تغري	 اأ�سبحت	 احلايل[	 الوقت	 يف	 ]لكنها	
املجموعات	 على	 متباينا	 تاأثريا	 توؤثر	 بطرق	 االقت�سادات	

جندها	 املتقدمة،	 االقت�سادات	 ويف	 البلدان.	 داخل	 املختلفة	

تعيد	توزيع	الفر�ش	الوظيفية	والدخول.”

البيانات	 جممالت	 جتاوز	 االآثار	 هذه	 توثيق	 ويقت�سي	

املهارة	 م�ستوى	 ح�سب	 القطاعية	 التطورات	 يف	 والبحث	

والن�ساط	االقت�سادي.

حتوالت التوظيف واإنتاجية العمالة

توثق	درا�سة	“Acemoglu and Autor (2010)” حالة	

التحول	يف	التوظيف	يف	الواليات	املتحدة	من	الوظائف	ذات	

الوظائف	ذات	املهارات	املنخف�سة	 اإىل	 املهارات	املتو�سطة	

والعالية	خالل	الفرتة	1980-2007.	وقد	تراجعت	وظائف	

املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 ملحوظة	 بدرجة	 املتو�سط	 الدخل	

ذلك	يف	منطقة	 االأخرى	بني	عامي	1993	و2006	مبا	يف	

البياين	 ال�سكل	 ويو�سح	 املتحدة.	 واململكة	 واليابان	 اليورو	

املتو�سط	 الدخل	 وظائف	 عن	 بعيدا	 حتول	 حدوث	 	1-1-1

وعن	االأن�سطة	االقت�سادية	ذات	م�ستويات	االإنتاجية	العالية	

ومعدالت	منو	االإنتاجية	املرتفعة	اإىل	االأن�سطة	ذات	م�ستويات	

االإنتاجية	ومعدالت	النمو	املنخف�سة.

يف	 البالغ	 الرتاجع	 الي�رضى	 العلوية	 اللوحة	 وتو�سح	

فقد	 التي	 الدخل،	 ومتو�سطة	 املهارات	 متو�سطة	 الوظائف	

جند	 املقابل،	 ويف	 التحويلية.	 ال�سناعات	 قطاع	 معظمها	

خدمات	 ي�سم	 الذي	 اخلدمات،	 قطاع	 من	 االأكرب	 اجلانب	 اأن	

ال	 واحلكومية،	 وال�سخ�سية	 االجتماعية	 واخلدمات	 املجتمع	

ومنخف�سة	 املهارات	 منخف�سة	 العمالة	 على	 معتمدا	 يزال	

1
الدخل.

البياين	 ال�سكل	 من	 اليمنى	 العلوية	 اللوحة	 وتو�سح	

املختلفة	 القطاعات	 من	 العمل	 �سوق	 ح�سة	 يف	 التغري	 مدى	

متقدمة	 القت�سادات	 بالن�سبة	 	2007-2000 الفرتة	 خالل	

تراجعا	 جميعا	 اخلم�سة	 االقت�سادات	 �سهدت	 فقد	 خمتارة.	

يف	 وحتى	 اخلدمات.	 يف	 وزيادة	 التحويلية	 ال�سناعات	 يف	

اأملانيا،	التي	كانت	حتقق	فائ�سا	جتاريا	منذ	عام	2001،فقد	

االإطار 1-1: تباط�ؤ �صعيف بال طائل؟ نظرة قطاعية على اأ�ص�اق العمل يف االقت�صادات املتقدمة

وانغ،	 و�سو	 لونغاين،	 براكا�ش	 هم	 االإطار	 لهذا	 الرئي�سيون	 املوؤلفون	

ولورا	فيف�سون،	وجواو	جالي�ش.

	لالطالع	على	حتليل	اأ�سمل	لتطورات	االإنتاجية	يف	اخلدمات،	راجع	
1

.”Bosworth and Triplett (2007)“	درا�سة
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التحويلية	 ال�سناعات	 قطاع	 يف	 التوظيف	 ح�سة	 انخف�ست	

من	22%	يف	عام	2000	اإىل	20.5%	يف	عام	2007.	كذلك	

ي�سم	 )الذي	 املالية	 اخلدمات	 وقطاع	 البناء	 قطاع	 �سهد	

يف	 كبرية	 زيادات	 والعقارات(	 والتاأمني	 التمويل	 خدمات	

اأثناء	 االقت�سادات	 هذه	 معظم	 يف	 العمالة	 توظيف	 فر�ش	

طفرة	اأ�سواق	امل�ساكن	يف	الفرتة	التي	�سبقت	وقوع	االأزمة.		

العمالة	 توزيع	 اإعادة	 كانت	 التاريخية،	 الناحية	 ومن	

عالية	 القطاعات	 اإىل	 االإنتاجية	 منخف�سة	 القطاعات	 من	

االإنتاجية	هي	القناة	الرئي�سية	التي	ا�ستخدمتها	االقت�سادات	

 McMillan and“ )درا�سة	 القومي	 الدخل	 لزيادة	 املتقدمة	

Rodrik, 2011”(.	لكن	يخ�سى	كثري	من	املراقبني	اأن	تكون	
اأن	 الهيكلي	ميكن	 التحول	 هذه	االقت�سادات	متر	مبرحلة	من	

تزايد	 مع	 والهبوط”  والركود	 “التباطوؤ	 اإىل	 تتعر�ش	خاللها	

اإعادة	توزيع	العمالة	من	قطاع	ال�سناعات	التحويلية	مرتفع	

)درا�سة	 االإنتاجية	 منخف�ش	 اخلدمات	 قطاع	 اإىل	 االإنتاجية	

.)”Duarte and Restuccia, 2010“
العمالة	 اإنتاجية	 منو	 الي�رضى	 ال�سفلية	 اللوحة	 وتو�سح	

قطاع	 وكان	 	.2007-2000 الفرتة	 خالل	 القطاع	 ح�سب	

ال�سناعات	التحويلية	هو	قطاع	منو	االإنتاجية	املرتفع	بينما	

مل	ت�سهد	اإنتاجية	قطاع	اخلدمات	اإال	زيادة	طفيفة	)اأو	�سجلت	

االإطار 1-1: )تابع(
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ºYÉ£ŸGh
äGQÉ≤©dGh ÚeCÉàdGh πjƒªàdG

 ™ªàéŸG äÉeóN

 “STAN” »∏µ«¡dG π«∏ëàdG äÉfÉ«H IóYÉbh ;“Groningen Growth and Development Center (GGDC)” õcôeh ;“Autor (2010)” á°SGQO :QOÉ°üŸG

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùMh ;…OÉ°üàb’G ¿Gó«ŸG ‘ á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æŸ á©HÉàdG
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.IóëàŸG äÉj’ƒdG = USh

  .2003-1996 IÎØdG øY »gh “GGDC” õcôe äÉfÉ«H IóYÉb øe Ióªà°ùe á«fÉHÉ«dG äÉfÉ«ÑdG
 1

 áª«≤dG  áª°ù≤H  á«LÉàfE’G  äÉfÉ«H  Ö°ù o–h  .2003-1996  IÎØdG  øY  »gh  “GGDC”  õcôe  äÉfÉ«H  IóYÉb  øe Ióªà°ùe  á«fÉHÉ«dG  äÉfÉ«ÑdG
 2
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 3

ádÉª©dG á«LÉàfEGh ∞«XƒàdG ‘ áeÉ©dG äÉgÉŒ’G :1-1-1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

GôLCG ≈∏YC’G å∏ oãdG

ôLC’G §°SƒàŸG å∏ãdG

GôLCG πbC’G å∏ãdG
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زادت	معدالت	 وقد	 الفرتة.	 اأثناء	هذه	 بلد	 انخفا�سا(	يف	كل	

املتو�سط	 دون	 منوا	 �سهد	 الذي	 البناء،	 قطاع	 يف	 التوظيف	

يف	االإنتاجية،	ويف	قطاع	اخلدمات	املالية،	الذي	�سهد	منوا	

متو�سطا	يف	االإنتاجية.

اليمنى	فتو�سح	وجود	ارتباط	وثيق	 ال�سفلية	 اللوحة	 اأما	

االإنتاجية.	 منو	 ومعدالت	 الن�سبية	 االإنتاجية	 م�ستويات	 بني	

القطاعية	كانت	 االإنتاجية	 اأن	معدالت	منو	 ذلك	 وال�سبب	يف	

مت�سقة	تنا�سبيا	اأثناء	العقود	املا�سية.

االإنتاجية القطاعية ومنو الناجت املمكن

يف	 التحوالت	 لهذه	 املحتمل	 التاأثري	 تو�سيح	 ميكن	

منو	 على	 وبالتايل	 االإنتاجية،	 منو	 جممل	 على	 التوظيف	

فاإنتاجية	 ب�سيط.	 حما�سبي	 اإطار	 خالل	 من	 املمكن،	 الناجت	

العمالة	يف	البلد	i	يف	ال�سنة	t	ميكن	التعبري	عنها	كالتايل:

	Ait = ∑
j
 θijt × Pijt, (1-1)

الن�ساط	 يف	 العمالة	 مدخالت	 ن�سبة	 هي	 	θijt حيث	

يف	 العمالة	 معرو�ش	 من	 �سغرية	 كن�سبة	 	j االقت�سادي	

عمالة،	 وحدة	 لكل	 االإنتاجية	 هي	 	Pijtو ككل،	 االقت�ساد	

	.j االقت�سادية	 االأن�سطة	 لكل	 بالن�سبة	 هو	 اجلمع	 وحا�سل	

وميكن	التعبري	عن	معدل	منو	االإنتاجية	كالتايل:

 
A*it 1
—– = —– ∑ θ*ijt × Pijt + ∑ θijt × P*ijt. (2-1)
Ait Ait j j

وجود	عالمة	النجمة	بجانب	اأحد	املتغريات	ي�سري	اإىل	التغري	

املتعلق	بالفرتة	الزمنية.

واإذا	ما	اعتربنا	منو	االإنتاجية	القطاعية	خارجي	املن�ساأ،	

فاإن	هذه	املعادلة	تو�سح	التاأثري	الواقع	على	منو	االإنتاجية	

من	 التوظيف	 حتول	 بدء	 مع	 ككل	 االقت�ساد	 م�ستوى	 على	

بارتفاع	 يتميز	 والذي	 االإنتاجية	 عايل	 االقت�سادي	 الن�ساط	

منخف�ش	 االقت�سادي	 الن�ساط	 اإىل	 االإنتاجية	 منو	 معدالت	

االإنتاجية	)ويت�سم	بانخفا�ش	معدالت	منو	االإنتاجية(.	واأثناء	

من	 االأمين	 اجلانب	 يف	 االأول	 التعبري	 ينخف�ش	 التحول،	 هذا	

املعادلة	اإذا	كان	هناك	ارتباط	�سلبي	بني	التغيريات	يف	ن�سبة	

باالأثر	 التغري	 لهذا	 وي�سار	 االإنتاجية.	 وم�ستويات	 العمالة	

ب	اأو	الهيكلي.	واإ�سافة	اإىل	ذلك،	مبجرد	حدوث	التحول،	 امُلركَّ

التوظيف	 ارتفاع	 نتيجة	 اأ�سغر،	 الثاين	 املجموع	 ي�سبح	

املنخف�ش	 االإنتاجية	 منو	 معدل	 ذات	 القطاعات	 يف	 االآن	

وانخفا�ش	التوظيف	يف	القطاعات	ذات	معدل	منو	االإنتاجية	

املرتفع.	وهذا	هو	االأثر	داخل الن�صاط االقت�صادي الواحد.

فاللوحة	 االآثار.	 هذه	 	2-1-1 البياين	 ال�سكل	 ويو�سح	

ن�سبة	 يف	 التغريات	 بني	 العالقة	 تو�سح	 الي�رضى	 العلوية	

اقت�سادات	 خلم�سة	 بالن�سبة	 االإنتاجية	 وم�ستويات	 العمالة	

الوا�سح	 ومن	 	.2007 اإىل	 	2000 عام	 من	 متقدمة	 اأوروبية	

يف	 والتغري	 الن�سبية	 االإنتاجية	 بني	 �سلبي	 ارتباط	 هناك	 اأن	

ن�سبة	توظيف	العمالة،	على	الرغم	من	اأن	قطاع	التمويل	ميثل	

ارتباط	 وجود	 اليمنى	 العلوية	 اللوحة	 وتو�سح	 �ساذة.	 قيمة	

ن�سب	 يف	 التغريات	 بني	 للده�سة	 اإثارة	 واأكرث	 مماثل	 �سلبي	

خالل	 املتحدة	 الواليات	 يف	 االإنتاجية	 وم�ستويات	 العمالة	

الفرتة	2000-2007.	وميثل	حجم	الفقاعات	احلجم	الن�سبي	

للقطاعات.

الهيكلية	وداخل	 االآثار	 الي�رضى	 ال�سفلية	 اللوحة	 وتو�سح	

منو	 على	 والواقعة	 ال�سواء	 على	 الواحد	 االقت�سادي	 الن�ساط	

�سنوات	 ثالث	 ملدة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 العمالة	 اإنتاجية	

اأثر	هو	مبثابة	 متطابقة،	هي	1991	و2000	و2007.	وكل	

جمموع	 يكون	 بحيث	 قطاعات،	 ل�ستة	 الرتاكمي	 املجموع	

املكونات	االإثني	ع�رضة	م�ساويا	ملعدل	منو	اإنتاجية	العمالة	

ت�ساهم	 التي	 القنوات	 يف	 كثريا	 القطاعات	 وتتباين	 لل�سنة.	

فقد	كان	 العمالة.	 اإنتاجية	 بيانات	منو	 لتجميع	 من	خاللها	

املكون	الهيكلي	�سالبا	دائما	يف	قطاع	ال�سناعات	التحويلية،	

املقابل،	 ويف	 القطاع.	 هذا	 يف	 العمالة	 ن�سبة	 لت�ساوؤل	 نظرا	

الن�ساط	 داخل	 �سالبة	 لديه	مكونات	 اخلدمات	 اأن	قطاع	 جند	

موؤ�رض	 وهو	 الثالث،	 لل�سنوات	 بالن�سبة	 الواحد	 االقت�سادي	

2
على	تباطوؤ	منو	اإنتاجيته.

ومن	ثم	فقد	اأدت	التحوالت	بعيدا	عن	االأن�سطة	االقت�سادية	

عالية	االإنتاجية	اإىل	زيادة	االأعباء	على	ن�سيب	الفرد	من	منو	

االقت�سادي	 الن�ساط	 وداخل	 الهيكلية	 لالآثار	 نتيجة	 الناجت	

الواحد.

تعود	 اأعاله	 املوثقة	 العمل	 �سوق	 يف	 التحوالت	 اأن	 ورغم	

اأنها	 اإىل	 االأدلة	ت�سري	 الكبري«،	فاإن	 اإىل	فرتة	ما	قبل	»الركود	

ال�سرتاتيجية	 بالن�سبة	 املثال،	 �سبيل	 وعلى	 �سارية.	 تزال	 ال	

 ”Autor (2010)“	درا�سة	خل�ست	الوظائف،	يف	اال�ستقطابية

اإىل	اأن	“الركود	الكبري	اأدى	اإىل	حدوث	تغري	كمي	ولي�ش	نوعي	

ال�سفلية	 اللوحة	 وتو�سح	 االأمريكي.”  العمل	 �سوق	 اجتاه	 يف	

اليمنى	م�ستوى	االإنتاجية	مقابل	التغري	يف	ح�سة	�سوق	العمل	

يف	الواليات	املتحدة	خالل	الفرتة	2007-2009.	فقد	ا�ستمر	

قطاع	اخلدمات	يف	النمو	من	حيث	ن�سبة	العمالة	بينما	ا�ستمر	

قطاع	ال�سناعات	التحويلية	يف	الرتاجع	– وكالهما	مبعدالت	

معدل	 اإجمايل	 انخف�ش	 االأمر،	 واقع	 ويف	 اأ�رضع.	 �سنوية	

قطاع	 التوظيف	يف	 معدل	 وانخف�ش	 بن�سبة	%4.5	 التوظيف	

ال�سناعات	التحويلية	بن�سبة	14%	بني	عامي	2007	و2009،	

3
لكنه	ارتفع	بن�سبة	2%	يف	قطاع	اخلدمات.

االإطار 1-1: )تابع(

 Bosworth and Triplett)“	و ”Peneder (2003)“	درا�ستي	راجع	
2

2007)” لالطالع	على	مزيد	من	املناق�سات	ب�ساأن	تق�سيم	املكونات.
غري	 متماثلتني؛	 واإ�سبانيا	 املتحدة	 اململكة	 يف	 التجربتان	 كانت	 	

3

ال�سناعات	 العمالة	يف	قطاع	 اأملانيا	�سهدت	زيادة	طفيفة	يف	ن�سبة	 اأن	

التحويلية	وانخفا�سا	طفيفا	يف	قطاع	اخلدمات.
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اإىل اأين مت�صي هذه االجتاهات؟

اأ�سواق	 على	 والتجارة	 التكنولوجيا	 اجتاهات	 تاأثري	 ما	

ال�سوؤال	 هذا	 على	 االإجابة	 اإن	 املقبلة؟	 ال�سنوات	 يف	 العمل	

 – ال�سيا�سات	 م�ستوى	 على	 املالئمة	 التحركات	 واقرتاح	  –
يرجح	 القوتني	 باأي	 يتعلق	 فيما	 التخمني	 بع�ش	 يقت�سي	

بني	 التمييز	 دائما	 الي�سري	 من	 لي�ش	 اأنه	 رغم	 ا�ستمرارها،	

ال	 التطورات،	 لهذه	 ال�سابقة	 التحليالت	 وكانت	 تاأثرياتهما.	

�سيما	تف�سريات	تزايد	عالوة	املهارة،	متيل	غالبا	اإىل	ا�ستنتاج	

درا�سة	 املثال،	 �سبيل	 )على	 التكنولوجية	 التطورات	 هيمنة	

فيه	 �سك	 ال	 ومما	 	.)”Lawrence and Slaughter, 1993“

التدريجي	 االنخفا�ش	 يف	 مهم	 بدور	 قامت	 التكنولوجيا	 اأن	

التحويلية	منذ	 ال�سناعات	 املتو�سط	وقطاع	 الدخل	 لوظائف	

االآيل	 النظام	 تطبيق	 اأدى	 التحديد،	 وجه	 وعلى	 ال�سبعينات.	

اإىل	تخفي�ش	الفر�ش	الوظيفية	يف	االأن�سطة	االقت�سادية	التي	

 Autor,“ )درا�سة	 الروتينية	 املهام	 من	 اأعلى	 بن�سبة	 تت�سم	

.)”Levy, and Murnane, 2003
غري	اأن	هناك	عوامل	اأخرى	اإىل	جانب	التطور	التكنولوجي	

ت�سارك	على	ما	يبدو	يف	هذا	االأمر،	وذلك	الأ�سباب	لي�ش	اأقلها	

طويلة	 فرتة	 بعد	 الوظيفية	 الفر�ش	 يف	 احلاد	 االنخفا�ش	

يف	 واالت�ساالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 اأحدث	 ظهور	 من	

الت�سعينات.	ومن	ثم،	تويل	اجلهود	التحليلية	االأخرية	اهتماما	

االإطار 1-1: )تابع(
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االإطار 1-1: )تابع(

االأجنبي	 اخلارجي	 التعهيد	 اإىل	 �سيما	 التجارة،	ال	 بدور	 اأكرب	

متعددة	 ال�رضكات	 بني	 فيما	 االإنتاج	 يف	 الكبرية	 والزيادة	

اأنه	ال	توجد	م�سادفة	يف	 الدرا�سات	
	
	وتوؤكد	هذه

4
اجلن�سيات.

ال�سناعات	 قطاع	 يف	 الوظيفية	 الفر�ش	 انخفا�ش	 ت�سارع	

التحويلية	خالل	االألفينات	واقرتانه	بزيادة	هائلة	يف	واردات	

وتقدِّر	 الدخل.	 منخف�سة	 البلدان	 من	 املتقدمة	 االقت�سادات	

درا�سة	“Autor, Dorn, and Hanson (2011)” اأن	ن�سبة	

العمالة	 االأقل	من	جممل	االنخفا�ش	يف	توظيف	 الُثلث	على	

اأثناء	 الواليات	املتحدة	 التحويلية	يف	 ال�سناعات	 يف	قطاع	

الفرتة	1990-2007	ميكن	اأن	ُيعزى	اإىل	زيادة	الواردات	من	

االأ�سواق	ال�ساعدة.	وتو�سح	اللوحة	العلوية	من	ال�سكل	البياين	

ال�سناعات	 قطاع	 وظائف	 يف	 احلاد	 االنخفا�ش	 	3-1-1

التحويلية	يف	الواليات	املتحدة	والزيادة	يف	اأرباح	ال�رضكات	

ال�سفلية	 	وتبني	اللوحة	
5
متعددة	اجلن�سيات	خالل	االألفينات.

الت�سارع	احلاد	يف	ن�سبة	واردات	ال�سلع	الو�سيطة	يف	جمموع	

مما	 	،)”Goel, 2011“ )درا�سة	 الفرتة	 نف�ش	 خالل	 الواردات	

يرجع	اإىل	ن�ساأة	�سال�سل	العر�ش	العاملية.

وتتفاقم	عواقب	فقدان	الوظائف	اإذا	كانت	هناك	تفاعالت	

بني	التجارة	الدولية	واالبتكارات	التكنولوجية.	واإذا	تعززت	

خالل	 من	 الوقت	 مرور	 مع	 لالقت�سادات	 الن�سبية	 املزايا	

وهو	ما	تقرتحه	درا�سات	عديدة،	فمن	 “التعلم	باملمار�سة”،	
	
6
املمكن	ا�ستمرار	تغريات	اأمناط	التخ�س�ش	مع	مرور	الوقت.

اإىل	 التجارة	 الذي	حتفزه	 التكنولوجي	 التطور	 يوؤدي	 و�سوف	

ونتيجة	لذلك،	من	�ساأن	القطاعات	التي	
	7

اآثار	مماثلة. ظهور	

باإمكانات	 وتتمتع	 االأجنبي	 اخلارجي	 بالتعهيد	 ت�ستعني	

يف	 النمو	 معدالت	 تخفي�ش	 يف	 تت�سبب	 اأن	 مرتفعة	 منو	

االقت�سادات	املتقدمة	على	املدى	الطويل.

اال�صتنتاجات

العامة	 لالجتاهات	 املتباين	 التاأثري	 االإطار	 هذا	 يوثق	

على	  – والتجارة	 التكنولوجي	 التطور	 اأي	  – الهيكلية	

فعلى	مدار	الع�رضين	�سنة	املا�سية،	
		8

االقت�سادات	املتقدمة.

يف	 املعي�سية	 امل�ستويات	 العامة	 االجتاهات	 هذه	 رفعت	

واأعطت	 النامية	 والبلدان	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	

االأ�سعار	 مزايا	 االأخرى	 االقت�سادات	 يف	 امل�ستهلكني	

التطور	 �ساهم	 املتقدمة،	 االقت�سادات	 ويف	 املنخف�سة.	

التكنولوجي	والقدرة	على	اال�ستفادة	من	�سوق	العمل	العاملية	

يف	تعزيز	الدخل	القومي.	لكن	يف	نف�ش	الوقت،	كان	لهذا	االأمر	

اأثر	معاك�ش	على	�رضيحة	كبرية	من	العمال	يف	االقت�سادات	

املتقدمة،	ال	�سيما	يف	قطاع	ال�سناعات	التحويلية،	وال	تزال	

وينعك�ش	 بال�سعف.	 م�سوبة	 الفئة	 لهذه	 بالن�سبة	 التوقعات	

الدخول؛	 بني	 امل�ساواة	 عدم	 زيادة	 يف	 املعاك�ش	 االأثر	 هذا	
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 .‹hódG ó≤ædG

 Hanson, Mataloni, and(“ درا�سة	 املثال،	 �سبيل	 على	 راجع	 	
4

.”Slaughter (2005
اقت�سادات	 يف	 العمالة	 تكاليف	 تزايد	 يوؤدي	 قد	 الوقت،	 مرور	 مع	 	

5

االأ�سواق	ال�ساعدة	اإىل	حتول	جزئي	يف	االجتاه	العام	للتعهيد	اخلارجي	

االأجنبية	 وال�رضكات	 اجلن�سيات	 متعددة	 ال�رضكات	 بدء	 ومع	 االأجنبي.	

يحقق	 اأن	 املحتمل	 فمن	 حمليا،	 االإنتاج	 حمطات	 بع�ش	 فتح	 اإعادة	 يف	

ما	 حول	 متباينة	 نظر	 وجهات	 وهناك	 اإيجابيا.	 ارتدادا	 االإنتاجية	 منو	

وتقدِّر	 اال�ستمرار.	 االأجنبي	 اخلارجي	 التعهيد	 اجتاهات	 بو�سع	 كان	 اإذا	

درا�سة	“)Blinder (2009” اأن	25%	من	الوظائف	االأمريكية	هي	وظائف	

ميكن	اال�ستعانة	مب�سادر	خارجية	اأجنبية	للقيام	بها.	ويف	املقابل،	ت�سري	

 Deutsche Bank“ ودرا�سة	  ”Manyika and others (2011)“ درا�سة	

اإىل	حدوث	حتول	تدريجي	من	التعهيد	اخلارجي	االأجنبي	اإىل	  ”(2011)1

“التعهيد	الداخلي” )on-shoring(	نظرا	ال�ستمرار	ارتفاع	تكاليف	العمالة	
اإدراك	 ومع	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 من	 وغريها	 ال�ساحلية	 ال�سني	 مدن	 يف	

ال�رضكات	للعديد	من	املخاطر	والتكاليف	امل�سترتة	املتاأ�سلة	يف	مزاولة	

االأعمال	يف	االأ�سواق	ال�ساعدة.

 ”Lucas (1988(“ و	  ”Krugman (1985(“ درا�سات	 راجع	 	
6

.”Young (1991(“	و ”Boldrin and Scheinkman (1988(“و

 Thoenig and Verdier“ و	  ”Acemoglu (2003(“ 	راجع	درا�ستي	
7

.”(2003)3

االأجل	ولي�ش	على	 العامة	متو�سطة	 ان�سب	الرتكيز	على	االجتاهات	 	
8

)راجع	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 حاليا	 الهيكلية	 البطالة	 حجم	 م�ساألة	

.)”Diamond, 2011“	درا�سة
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االإطار 1-1: )تتمة(

امل�ساواة	 لعدم	 »جيني«	 ُمعامل	 ارتفع	 املثال،	 �سبيل	 وعلى	

بني	 ال�سبعة	 جمموعة	 اقت�سادات	 من	 �ستة	 يف	 الدخول	 بني	

التعاون	 »منظمة	 اأوردته	 ملا	 وفقا	 و2008،	 	1985 عامي	

احل�سابات	 وت�سري	 االقت�سادي«.	 امليدان	 يف	 والتنمية	

اأثر	خاف�ش	 اإىل	احتمال	ظهور	 االإطار	كذلك	 الواردة	يف	هذا	

نتيجة	 االأقل،	 على	 املتو�سط	 االأجل	 يف	 املمكن،	 الناجت	 لنمو	

االقت�سادية	 االأن�سطة	 من	 التوظيف	 يف	 امل�ستمر	 التحول	

ذات	 االأن�سطة	 اإىل	 االإنتاجية	 لنمو	 املرتفعة	 املعدالت	 ذات	

املعدالت	املنخف�سة.			

متو�سطة	 الوظائف	 لرتاجع	 اأجال	 االأطول	 احللول	 وتتمثل	

وزيادة	 بالتعليم،	 واالرتقاء	 التدريب،	 اإعادة	 يف	 الدخل	

بال�سناعات	 املرتبطة	 غري	 القطاعات	 يف	 االإنتاجية	

االإجراءات	 من	 املزيد	 اتخاذ	 كذلك	 يتعني	 لكن	 التحويلية.	

املرتتبة	 االإن�سانية	 التكاليف	 حدة	 من	 للتخفيف	 املبا�رضة	

 Spence)“ درا�سة	 يف	 جاء	 ملا	 ووفقا	 الهيكلي.	 التغري	 على	

من	 جزءا	 التوزيع	 اإعادة	 عملية	 ت�سكل	 اأن	 بد	 ال	 	،”(2011
املحتمل	 فاملزايا	 ال�سيا�سات،	 م�ستوى	 على	 التحركات	

االجتماعي	 التما�سك	 زيادة	 تت�سمن	 ذلك	 على	 ترتتب	 اأن	

ُتعالج	 اإذا	مل	 اأنه	 اإىل	 الدرا�سة	 وتنبه	 العوملة.	 دعم	 وا�ستمرار	

فقد	 املتقدمة،	 االقت�سادات	 تواجه	 التي	 التوظيف	 حتديات	

تلجاأ	البلدان	اإىل	“التدابري	احلمائية	على	نطاق	وا�سع	]	و	[

�سوف	يتاأثر	االقت�ساد	العاملي	�سلبا.” 
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من	 عدد	 يف	 ال�رضيع	 منوه	 يوا�سل	 االئتمان	 يزال	 ال	

اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة،	مثريا	القلق	يف	بع�ش	الدوائر.	

االئتماين	 للنمو	 م�سببات	 وجود	 اإمكانية	 من	 الرغم	 وعلى	

املايل،	 والتعميق	 الدوري،	 االنتعا�ش	 فرتات	 مثل	 	- ال�رضيع	

التو�سع	 فاإن	  – املتو�سط	 املدى	 على	 التوقعات	 وحت�سن	

اأن	يكون	مفرطا	وتعقبه	 االأحوال	ميكن	 االئتماين	يف	بع�ش	

ا�سطرابات	مالية،	مثلما	يت�سح	من	االأزمة	املالية	العاملية	

اأوا�سط	الت�سعينات.	وغالبا	ما	 االأخرية	واالأزمة	االآ�سيوية	يف	

يطلق	على	هذا	التو�سع	االئتماين	ا�سم	»الرواج	االئتماين«.

ما	املق�سود	بالرواج	االئتماين؟	اإنها	نوبة	يتو�سع	خاللها	

االئتمان	احلقيقي	املقدم	للقطاع	اخلا�ش	بدرجة	اأكرب	كثريا	

	1
املعتاد. االقت�سادي	 التو�سع	 فرتات	 اأثناء	 احلال	 هو	 مما	

الن�ساط	 ي�سهد	 االئتماين،	 الرواج	 يف	 ال�سعود	 فرتة	 وخالل	

واالأ�سهم	 امل�ساكن	 اأ�سعار	 وترتفع	 تو�سعا	كبريا،	 االقت�سادي	

ب�رضعة،	وتزداد	ن�سب	الرفع	املايل	زيادة	حادة،	ويرتفع	�سعر	

ويالحظ	 اجلاري.	 احل�ساب	 عجز	 ويت�سع	 احلقيقي،	 ال�رضف	

حدوث	عك�ش	ذلك	اأثناء	فرتة	الهبوط	يف	الرواج،	حيث	ي�سهد	

واالأ�سهم،	 امل�ساكن	 اأ�سعار	 وتهبط	 حادا،	 انكما�سا	 الن�ساط	

ال�رضف	 �سعر	 وينخف�ش	 املايل،	 الرفع	 ن�سب	 وتنخف�ش	

احلقيقي،	وت�سيق	فجوة	العجز	يف	احل�ساب	اجلاري.	وتزداد	

يف	 الكبرية	 التقلبات	 لهذه	 نتيجة	 املايل	 ال�سعف	 مواطن	

هناك	 الواقع،	 ويف	 واملالية.	 الكلية	 االقت�سادية	 املتغريات	

العملة	 واأزمات	 االئتماين	 الرواج	 فرتات	 بني	 قوي	 ارتباط	

التدفقات	 يف	 املفاجئة	 والتوقفات	 امل�رضفية	 واالأزمات	

املالية	)ال�سكل	البياين	1-2-1،	اللوحة	العلوية(.	

والك�ساد	 الرواج	 دورات	 بني	 االرتباط	 لقوة	 ونظرا	

على	 العمل	 ال�رضوري	 فمن	 املالية،	 واالأزمات	 االئتماين	

الرواج	 فرتات	 درا�سة	 االإطار	 هذا	 ويتناول	 م�سبباتها.	 تفهم	

و28	 متقدما	 اقت�سادا	 	19  – اقت�سادا	 	47 يف	 االئتماين	

الفرتة	 خالل	  – ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 من	 اقت�سادا	

1960-2010.	ويت�سح	لنا	اأن	التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة	

هي	من	العوامل	املهمة	للتنبوؤ	بفرتات	الرواج	االئتماين	واأنها	

القدرة	 على	 تاأثريها	 ب�سبب	 لي�ش	 الوثيقة	 باملراقبة	 جديرة	

التناف�سية	فح�سب،	واإمنا	ملا	لها	من	انعكا�سات	اأخرى	كذلك	

على	اال�ستقرار	املايل.

ما هي حمفزات الرواج االئتماين؟

هناك	العديد	من	العوامل	التي	قد	تدفع	اإىل	حدوث	الرواج	

كبري	 باهتمام	 بالتحديد	 منها	 ثالثة	 وحتظى	 االئتماين.	

وهي:	 االئتماين،	 الرواج	 بفرتات	 قويا	 ارتباطا	 فعال	 وترتبط	

االإطار 1-2: دورات الرواج والك�صاد: حمفزاتها وانعكا�صاتها على ال�صيا�صات
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و“ماركو	 دكري�سن”  “يورغ	 هما	 االإطار	 لهذا	 الرئي�سيان	 املوؤلفان	

تريوني�ش”.

ف	فرتات	الرواج	االئتماين	باأنها	نوبات	ا�ستثنائية	يزيد	خاللها	
َّ
	ُتعر

1

املعياري	 االنحراف	 اأ�سعاف	 	1.75 عن	 لالئتمان	 الدوري	 املكوِّن	

االقت�سادات	 يف	 النوبات	 لهذه	 وحتليل	 اإ�سافية	 تفا�سيل	 على	 لالطالع	

 Mendoza and“ ال�ساعدة	راجع	درا�سة	 االأ�سواق	 املتقدمة	واقت�سادات	

لالئتمان	 الدوري	 املكون	 على	 الرتكيز	 باأن	 علما	 	.”Terrones (2008)
يفرت�ش	اأن	االجتاه	العام	ير�سد	غالبا	التعميق	املايل	ال�سليم.
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القطاع	 واإ�سالحات	 الداخلة،	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 طفرات	

املايل،	ومكا�سب	االإنتاجية.	وعلى	وجه	التحديد،	تبدو	فرتات	

مرتبطة	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	 اقت�سادات	 يف	 االئتماين	 الرواج	

تتوافق	 بينما	 الكبرية،	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 بالتدفقات	 غالبا	

غالبا	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 االئتماين	 الرواج	 فرتات	

اللوحة	 	،1-2-1 البياين	 )ال�سكل	 االإنتاجية	 مكا�سب	 مع	

ما	 حتدد	 ال	 فاإنها	 املالحظة،	 هذه	 فائدة	 ورغم	 الو�سطى(.	

بدورات	 التنبوؤ	 يف	 ت�ساعد	 اأن	 ميكن	 العوامل	 هذه	 كانت	 اإذا	

الرواج	والك�ساد	االئتماين	واأيها	االأقرب	�سلة.	وملعاجلة	هذه	

الرواج	 لفرتات	 احتماليا	 منوذجا	 ن�ستخدم	 فاإننا	 امل�ساألة،	

االئتماين	والعوامل	التالية:	 

توؤدي	 ما	 غالبا	 ال�سابقة:	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 	•
حدوث	 اإلى	 الخا�سة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 �سافي	 طفرة	

وفي	 لالإقرا�ش.	 المتاحة	 االأموال	 في	 �سريعة	 زيادة	

محاولة	من	البنوك	لتوزيع	هذه	االأموال،	فاإنها	غالبا	ما	

اإلى	 االئتمان	 وتقديم	 االإقرا�ش	 معايير	 بتخفي�ش	 تقوم	

ال�سركات	واالأ�سر	التي	لم	تكن	لديها	القدرة	قبل	ذلك	على	

الو�سول	اإلى	االأ�سواق	المالية.	وقد	يوؤدي	هذا	االأمر	تو�سع	

2
ائتماني	بمعدل	بالغ	ال�سرعة.

معدالت	 لرفع	 �سعيا	 ال�سابقة:	 املايل	 القطاع	 اإ�سالحات	 	•
النمو،	قامت	البلدان	يف	اأنحاء	العامل	بتنفيذ	تدابري	الإلغاء	

االأمر	 املالية،	 قطاعاتها	 وتطوير	 املايل	 الكبح	 ظاهرة	

عملية	 لكن	 االئتماين.	 للنمو	 حمفزا	 كان	 ما	 كثريا	 الذي	

واملوؤ�س�سات	 االأدوات	 – اأي	ظهور	 املايل	 القطاع	 تطوير	

على	 تنطوي	 اأن	 ميكن	  – اجلديدة	 املالية	 واالأ�سواق	

خماطر،	خا�سة	اإذا	مل	تكن	عملية	التطوير	هذه	م�سحوبة	

بالتطور	الكايف	يف	االأطر	التنظيمية	والرقابية.

التقدم	 متويل	 يتم	 ما	 غالبا	 ال�سابقة:	 االإنتاجية	 مكا�سب	 	•
واالبتكار	التكنولوجي	مبوارد	خارجية.	ويف	واقع	االأمر،	

عملية	 بدور	مهم	يف	 يقوم	 االئتمان	 اأن	 على	 اأدلة	 هناك	

االئتمان	 منو	 يقرتن	 ما	 وغالبا	 التكنولوجي.	 االبتكار	

التكنولوجي	 التقدم	 التي	تكتنف	 التفاوؤل	 القوي	مب�ساعر	

االأ�سول	 قيمة	 يف	 امل�ستقبلية	 والزيادات	 ال�رضيع	

3
امل�ستخدمة	ك�سمان.

الآليات	 ما	 حد	 اإىل	 املفرط	 االئتماين	 التو�سع	 ويرجع	

االأ�سواق	املالية.	 الق�سور	يف	 االآثار	املرتبطة	باأوجه	 انتقال	

 Bernanke,“ )درا�سة	 املايل”  “املعّجل	 االآليات	 هذه	 ومن	

 Kiyotaki“ ودرا�سة	 Gertler, and Gilchrist, 1999”؛	
التي	 ال�سدمات	 قوة	 تزداد	 حيث	 	:)”and Moore, 1997
تلحق	باأ�سعار	االأ�سول	واالأ�سعار	الن�سبية	من	خالل	تاأثريات	

هذه	 اآثار	 تتفاقم	 اأن	 املمكن	 ومن	 العمومية.	 امليزانيات	

التنظيمية	 االأطر	 مالءمة	 عدم	 نتيجة	 االنت�سارية	 العملية	

ال�سمنية،	 احلكومية	 ال�سمانات	 ذلك	 يف	 مبا	 والرقابية،	

وال�سلوك	اجلماعي	الذي	تتبعه	البنوك.

النتائج االأ�صا�صية

توؤكد	النتائج	امل�ستمدة	من	مناذج	االقت�ساد	القيا�سي	اأن	

القطاع	 واإ�سالحات	 الداخلة،	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 �سايف	

العوامل	 من	 هي	 االإنتاج	 لعوامل	 الكلية	 واالإنتاجية	 املايل،	

�سايف	 اأن	 ويبدو	
	4

االئتماين. الرواج	 بفرتات	 للتنبوؤ	 املهمة	

على	 تنبوؤية	 مبيزة	 تتمتع	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	

العاملني	االآخرين.	

ويعر�ش	اجلدول	1-2-1	ملخ�سا	للنتائج	امل�ستمدة	من	

مناذج	االقت�ساد	القيا�سي.	ويو�سح	هذا	اجلدول	املوا�سفات	

التابع	 املتغري	 يكون	 حيث	 لوغاريتمي،	 النحدار	 البديلة	

البلد	 كان	 اإذا	 	1 قيمته	 وتكون	 الرواج	 لنوبة	 متغريا	�سوريا	

t،	وتكون	قيمته	�سفرا	 i	ي�سهد	فرتة	رواج	ائتماين	يف	ال�سنة	
التقديرية	ملختلف	العوامل	 يف	غري	ذلك.	وحتمل	املعاِمالت	

اإح�سائية.	 داللة	 ذات	 املالئمة	وجميعها	 العالمات	 احلافزة	

موا�سفات	 ملختلف	 التنبوؤية	 القوة	 بتقييم	 مهتمون	 ونحن	

منحنى	 اأ�سلوب	 ن�ستخدم	 فاإننا	 ولذلك	 االنحدار،	 مناذج	

املنحنى	 وهذا	 	
5
.)ROC( للمتلقي”  الت�سغيل	 “خ�سائ�ش	

املعدل	 مقابل	 	)TP( احلقيقي	 املوجب	 املعدل	 يعر�ش	

املوجبة	 املعدالت	 عدد	 كان	 فاإذا	 	.)FP( الزائف	 املوجب	

القيمة	 تكون	 الزائفة،	 املوجبة	 للمعدالت	 م�ساويا	 احلقيقية	

رمي	 احتمالية	 وكاأنها	 الثالثة	 العوامل	 التنبوؤية	مماثلة	يف	

االإطالق.	 على	 تنبوؤية	 قيمة	 توجد	 ال	 – اأي	 املعدنية	 العملة	

اأ�سا�ش	ُبعد	 ومن	ثم	فاإن	القيمة	التنبوؤية	للعوامل	حتدد	على	

منحنى	خ�سائ�ش	الت�سغيل	للمتلقي	عن	اخلط	املائل	بزاوية	

البياين	 ال�سكل	 من	 ال�سفلية	 اللوحة	 يف	 واملو�سح	 درجة	 	45

املعروف	  – املنحنى	 لهذا	 املوجز	 واملقيا�ش	 	.1-2-1

بيان	 هو	  – 	)AUC( املنحنى”  اأ�سفل	 “امل�ساحة	 مبقيا�ش	

اإح�سائي	مفيد	لت�سنيف	االأداء	التنبوؤي	للموا�سفات	البديلة.	

واإذا	توافق	املنحنى	مع	اخلط	املائل	بزاوية	54	درجة،	فاإن	

املربع	 )ن�سف	 	0.5 يكون	 املنحنى	 اأ�سفل	 امل�ساحة	 مقيا�ش	

وبالتايل	 	.)1-2-1 البياين	 ال�سكل	 من	 ال�سفلية	 اللوحة	 يف	

	0.5 قيمته	 والبالغة	 املنحنى	 اأ�سفل	 امل�ساحة	 مقيا�ش	 فاإن	

االإطار 1-2: )تابع(

الكلية	 االقت�سادية	 التبعات	 اأن	  ”Végh (2011)“ درا�سة	 تو�سح	 	
2

النظر	 بغ�ش	 متماثلة	 تكون	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 على	 املرتتبة	

عن	طبيعة	ال�سدمة	الدافعة	لهذه	التدفقات	– اأي	عوامل	دفع	اأو	جذب.

“التجاوز	 فكرة	 اإىل	 ت�ستند	 التي	 	،”Zeira (1999 )“ درا�سة	 تو�سح	 	
3

لزيادة	 ميكن	 كيف	 	،)informational overshooting( املعلوماتي” 

من	 فرتات	 اإىل	 توؤدي	 اأن	 معروفة	 غري	 زمنية	 فرتة	 خالل	 االإنتاجية	

االنتعا�ش	واالنهيار	املايل.

التدفقات	 متغري	 عن	 التعبري	 يتم	 القيا�سي،	 االقت�ساد	 منوذج	 يف	 	
4

التدفقات	 �سايف	 من	 �سنوات	 خم�ش	 مبتو�سط	 الداخلة	 الراأ�سمالية	

الراأ�سمالية	الداخلة	كن�سبة	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	وتتوافق	اإ�سالحات	

القطاع	املايل	مع	متو�سط	خم�ش	�سنوات	من	التغريات	ال�سنوية	يف	موؤ�رض	

 Abiad, Detragiache, and Tressel“	درا�سة	اأعدته	الذي	املايل	االإ�سالح

البيانات	با�ستنباطها	من	عام	2008.	 (2008)”.	وقد	مت	احل�سول	على	
ومت	ح�ساب	مقايي�ش	االإنتاجية	با�ستخدام	اأ�ساليب	معيارية	حل�ساب	النمو	

)درا�سة	“Kose, Prasad, and Terrones, 2009”(	با�ستخدام	بيانات	من	

الن�سخة	رقم	7.0		من	جدول	“بن” العاملي.

تف�سيلية	 مناق�سات	  ”Berge and Jordà (2011)“ درا�سة	 تعر�ش	 	
5

يف	 االقت�سادية	 الدورة	 على	 تطبيقيا	 مثاال	 تعر�ش	 كما	 االأ�سلوب	 لهذا	

 Jordà, Schularick, and Taylor)“	درا�سة	وت�ستخدم	املتحدة.	الواليات

يف	 االئتمانية	 التو�سعات	 م�ساهمة	 حجم	 لبحث	 االأ�سلوب	 هذا	  ”(2010
التنبوؤ	باالأزمات	امل�رضفية.
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االإطار 1-2: )تابع(

واإذا	 املعدنية.	 العملة	 لرمي	 مكافئة	 تنبوؤية	 قيمة	 اإىل	 ي�سري	

كانت	امل�ساحة	اأ�سفل	املنحنى	اأكرب	من	0.5،	يكون	املعامل	

املعني	)اأو	مزيج	العوامل(	له	قيمة	تنبوؤية.	

الراأ�سمالية	 التدفقات	 �سايف	 اأن	 اإىل	 النتائج	 وت�سري	

الداخلة	هي	اأهم	العوامل	يف	التنبوؤ	بفرتات	الرواج	االئتماين.	

االإنتاجية	كذلك	 القطاع	املايل	ومكا�سب	 اإ�سالحات	 وت�سهم	

اأقل.	 التنبوؤية	 قيمتها	 اأن	 غري	 الطفرات؛	 بهذه	 التنبوؤ	 يف	

العوامل	 تتحقق	من	جمع	كل	هذه	 التي	 التنبوؤية	 واملكا�سب	

يف	منوذج	واحد	هي	مكا�سب	هام�سية.	ويبني	النموذج	الذي	

باعتباره	متغريا	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 ي�سم	�سايف	

له	 املتغري	 هذا	 اأن	 	)1 العمود	 	،1-2-1 )اجلدول	 م�سرتكا	

اأما	 0.7؛	 مقدارها	 املنحنى	 اأ�سفل	 م�ساحة	 وله	 كبرية	 داللة	

ال�سابق	 يف	 االإنتاجية	 ومكا�سب	 املايل	 القطاع	 اإ�سالحات	

االئتماين	 بالرواج	 للتنبوؤ	 املهمة	 االأدوات	 من	 كذلك	 	 فهما	

م�ستوى	 اأن	 غري	 و3(؛	 	2 العمودان	 	،1-2-1 )اجلدول	

امل�ساحة	 اإح�ساءات	 وبيانات	 ات�ساقهما،	 ومدى	 داللتهما،	

يف	 كما	 اجلودة	 بنف�ش	 لي�ست	 لهما	 بالن�سبة	 املنحنى	 اأ�سفل	

اأما	النموذج	الذي	ي�سم	 الراأ�سمالية	الداخلة.	 حالة	التدفقات	

كل	هذه	العوامل	يف	نف�ش	الوقت	فال	يبني	اإال	مكا�سب	تنبوؤية	

التدفقات	 اإىل	 ي�سم	 ال	 الذي	 النموذج	 مقابل	 يف	 هام�سية	

4؛	 العمود	 	،1-2-1 )اجلدول	 ال�سابقة	 الداخلة	 الراأ�سمالية	

هذه	 تتغري	 وال	 ال�سفلية(.	 اللوحة	 	،1-2-1 البياين	 وال�سكل	

اجلدول 1-2-1: ما هي حمفزات الرواج االئتماين؟

)نموذج لوغاريتمي؛ متغير تابع – بداية فترة الرواج االئتماني: 1 اإذا كان المعدل حقيقيا، و�صفر اإذا كان المعدل زائفا(

)10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(املتغريات	التف�سريية 

�سايف	التدفقات	

الراأ�سمالية	الداخلة	

املتاأخرة	)%	من	

اإجمايل	الناجت	املحلي،	

متو�سط	خم�ش	�سنوات	

من	التغريات	ال�سنوية(

***0.403

]0.126[
***0.379

]0.121[
***0.412

]0.122[
***0.388

]0.127[
*0.406

]0.246[

اإ�سالحات	القطاع	املايل	

املتاأخرة	)متو�سط	

خم�ش	�سنوات	من	

التغريات	ال�سنوية(

***0.694

]0.259[
**0.592

]0.286[
**0.686

]0.297[

االإنتاجية	الكلية	املتاأخرة	

لعوامل	االإنتاج	

)متو�سط	خم�ش	�سنوات(

**0.177

]0.074[
**0.132

]0.063[
0.118

]0.091[
0.081

]0.072[

االإنتاجية	الكلية	املتاأخرة	

	x	االإنتاج	لعوامل

متغري	�سوري	للبلدان	

املتقدمة

**0.335

]0.148[
**0.390

]0.155[

�سعر	الفائدة	احلقيقي	

املتاأخر	يف	الواليات	

املتحدة	)متو�سط	

خم�ش	�سنوات	من	

التغريات	ال�سنوية،	

�سندات	خزانة	ملدة	

ع�رض	�سنوات(

0.375–
]0.294[

0.285–
]0.311[

	)VIX(	موؤ�سر	بيانات

المتاأخرة	)متو�سط	

خم�ش	�سنوات	من	

التغيرات	ال�سنوية(

0.069

]0.139[
0.129

]0.153[

متغري	�سوري	للبلدان	

املتقدمة

0.001

]0.328[
0.233

]0.360[
–3.827***متغري	ثابت

]0.155[
***4.137–

]0.229[
***3.844–

]0.176[
***4.231–

]0.236[
***3.921–

]0.267[
***4.504–

]0.374[
***3.754–

]0.157[
***3.966–

]0.329[
***3.824–

]0.155[
***4.012–

]0.344[
للتذكرة

1.1801.1801.1801.1801.1801.1801.1804721.180472عدد	امل�ساهدات

–43.35–124.03–44.49–128.00–118.92–125.47–121.20–126.77–125.97–124.39االحتمالية	اللوغاريتمية
R 0.030.020.020.060.030.080.010.000.040.03معامل	التحديد	ال�سبيه	2

AUC0.700.580.630.740.670.740.510.560.710.67

امل�سادر:	»االإح�صاءات املالية الدولية«،	ال�سادر	عن	�سندوق	النقد	الدويل؛	و�رضكة	“Haver Analytics”؛	والن�سخة	رقم	7.0		من	جدول	»بن«	العاملي؛	و»موؤ�رشات التنمية العاملية«،	

ال�سادر	عن	البنك	الدويل؛	وح�سابات	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل.

	VIX	.قو�سني	بني	وترد	املعيارية،	االأخطاء	اإىل	الداللة	وت�ستند	الرتتيب.	على	و1%	و5%	10%	م�ستوى	عند	اإح�سائية	داللة	ذات	التقديرات	اأن	اإىل	و***	و**	*	العالمات	ت�سري	ملحوظة:

=	موؤ�رض	بور�سة	�سيكاغو	للتقلبات	يف	اأ�سعار	عقود	اخليار.	AUC	ت�سري	اإىل	امل�ساحة	اأ�سفل	املنحنى.	وقد	مت	احل�سول	على	نتائج	مماثلة	بوجه	عام	عند	ا�ستخدام	النموذج	االحتمايل	

	.)probit(	»بروبيت«
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االإطار 1-2: )تتمة(

يف	 التفاعالت	 �رضوط	 اأخذت	 ما	 اإذا	 جوهري	 ب�سكل	 النتائج	

بني	 تفاعلية	 �رضوطا	 تت�سمن	 التي	 فاملوا�سفات	 االعتبار.	

مكا�سب	االإنتاجية	واملتغري	ال�سوري	لالقت�سادات	املتقدمة	

ت�سري	اإىل	اأن	مكا�سب	االإنتاجية	ال�سابقة	هي	اأدوات	تنبوؤ	قوية	

بفرتات	الرواج	االئتماين	يف	هذه	االقت�سادات،	ولكن	لي�ش	يف	

اقت�سادات	االأ�سواق	ال�ساعدة	)اجلدول	1-2-1،	العمودان	5	

و6(.

الراأ�سمالية	 التدفقات	 �سايف	 ر�سد	 اإمكانية	 ولدرا�سة	

الي�سرية	على	فرتات	 الدولية	 املالية	 االأو�ساع	 الآثار	 الداخلة	

الرواج	االئتماين	على	امل�ستوى	املحلي،	فاإننا	ندرج	متغريات	

حتليل	االنحدار	البديلة	لكل	من	العائد	)�سعر	الفائدة	احلقيقي(	

والتقلبات	)موؤ�رض	بور�سة	�سيكاغو	للتقلبات	يف	اأ�سعار	عقود	

لها	 املتغريات	 هذه	 اأن	 ورغم	 املتحدة.	 الواليات	 اخليار(	يف	

عالمات	متوقعة،	فاإنها	لي�ست	ذات	داللة	اإح�سائية	)اجلدول	

مت	 عندما	 ذلك،	 على	 وعالوة	 و8(.	 	7 العمودان	 	،1-2-1

ظلت	 الداخلة،	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 �سايف	 مع	 اإدراجها	

القوة	التنبوؤية	ملتغري	التقلبات	بال	تغيري	بوجه	عام	)اجلدول	

1-2-1،	العمودان	9	و10(.

ما هي االنعكا�صات على ال�صيا�صات؟

ال�سافية	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 اأن	 الرغم	من	 على	

املدى	 على	 االقت�سادي	 النمو	 حتقيق	 يف	 معروفة	 مزايا	 لها	

الطويل،	فاإنها	غالبا	ما	تثري	القلق	بني	�سناع	ال�سيا�سات	الأنها	

اأن	ت�سعف	القدرة	التناف�سية	لالقت�ساد	املعني	على	 ت�ستطيع	

املدى	الق�سري.	وت�سري	النتائج	التي	يخل�ش	اإليها	هذا	االإطار	اإىل	

الرواج	 للتنبوؤ	بفرتات	 كاأدوات	 التدفقات	مفيدة	كذلك	 اأن	هذه	

الوثيقة.	 باملراقبة	 جديرة	 وحده	 ال�سبب	 لذلك	 وهي	 االئتماين	

االئتماين،	 والك�ساد	 الرواج	 دورات	 تكاليف	 الرتفاع	 ونظرا	

ينبغي	ل�سانعي	ال�سيا�سات	مراقبة	ال�سلوك	امل�سرتك	للتدفقات	

	وهناك	اأدلة	
6
الراأ�سمالية	الداخلة	واالإقرا�ش	املحلي	عن	كثب.

اأي�سا	على	اأن	اإ�سالحات	القطاع	املايل	هي	اأدوات	للتنبوؤ	بفرتات	

الرواج	والك�ساد	االئتماين.	وال	بد	اأن	يتاأكد	�سناع	ال�سيا�سات	من	

اأن	برامج	التحرير	املايل	م�سممة	لتعزيز	اأطر	اال�ستقرار	املايل.	

واأخريا،	توجد	اأدلة	على	اأن	مكا�سب	االإنتاجية	تزيد	احتماالت	

الرواج	االئتماين،	ال	�سيما	يف	االقت�سادات	املتقدمة،	مدفوعة	

على	االأرجح	بالتفاوؤل	احلما�سي	يف	القطاعات	اجلديدة.	ومن	

اأثناء	 حتى	 متيقظني،	 ال�سيا�سات	 �سناع	 بقاء	 من	 بد	 ال	 ثم،	

خماطر	 ظهور	 الحتمال	 املعني،	 االقت�ساد	 يف	 الي�رض	 اأوقات	

تهدد	اال�ستقرار	املايل	وتكون	نابعة	من	فرتات	الرواج	االئتماين.

	باإمكان	�سناع	ال�سيا�سات	ا�ستخدام	توليفة	من	التدابري	االقت�سادية	
6

املال	 راأ�ش	 و�سوابط	 االحرتازية	 وال�سيا�سات	 ال�رضف	 واأ�سعار	 الكلية	

الكبرية.	 الراأ�سمالية	 للتدفقات	 املعاك�سة	 االآثار	 حدة	 من	 للتخفيف	

خيارات	 بالتف�سيل	  ”Ostry and others (2011)“ درا�سة	 وتناق�ش	

خمتلف	 ملعاجلة	 ال�سيا�سات	 �سناع	 اأمام	 املطروحة	 املتنوعة	 ال�سيا�سة	

اأنواع	التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة،	والتي	تت�سم	باالأهمية	يف	ظل	االأدلة	

على	اأن	�سايف	تدفقات	الدين	هي	اأدوات	للتنبوؤ	بالرواج	االئتماين	اأف�سل	

من	تدفقات	اال�ستثمار	االأجنبي	املبا�رض.
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حادا	 هبوطا	 العامل	 اأنحاء	 يف	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 �سجلت	

وقوع	 احتمال	 ب�ساأن	 خماوف	 فاأثارت	 االأخرية	 الفرتة	 يف	

القاع«.	 »مزدوج	 ركود	 يف	 املتقدمة	 االقت�سادات	 من	 عدد	

اأ�سعار	 الرتاجع	يف	 ورمبا	كانت	هناك	عدة	عوامل	وراء	هذا	

اليورو،	 منطقة	 يف	 ال�سيادية	 الديون	 م�سكالت	 وهي	 االأ�سهم	

الفيدرالية	 احلكومة	 لديون	 االئتماين	 الت�سنيف	 وتخفي�ش	

االأمريكية،	وحمدودية	امل�ساحة	املتاحة	للت�رضف	من	خالل	

تعافيا	 ت�سهد	 التي	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 ال�سيا�سات	

العوامل	 هذه	 تاأثري	 وبقدر	 املتوقع.	 من	 اأ�سعف	 اقت�ساديا	

دور	 يتحدد	 متزامنة،	 ب�سورة	 االأ�سهم	 واأ�سعار	 الثقة	 على	

هبوط	اأ�سعار	االأ�سهم	كموؤ�رض	على	تزايد	خماطر	الركود	التي	

تراجع	 اأو	 �سعف	 اأما	 االأرباح.	 انخفا�ش	 توقعات	 تعك�ش	

على	 عبئا	 ي�سبحا	 اأن	 فيمكن	 ذاتهما	 حد	 يف	 االأ�سهم	 اأ�سعار	

اال�ستهالك	واال�ستثمار	من	خالل	تاأثريهما	على	ثروة	القطاع	

اخلا�ش	وقيود	االقرتا�ش.	ومن	ثم،	يرى	كثريون	اأن	الوقوع	

يف	ركود	»مزدوج	القاع«	اأمرا	مرجحا	يف	الواليات	املتحدة	

اأن	 اإىل	 اآخرون	 اأ�سار	 هذا،	 ومع	 اأخرى.	 متقدمة	 واقت�سادات	

حاالت	هبوط	اأ�سعار	االأ�سهم	مل	تكن	يف	كل	االأحوال	متغريات	

التي	 ال�سهرية	 العبارة	 تقول	 وكما	 بالركود.	 للتنبوؤ	 جيدة	

االأ�سهم	 اأ�سواق	 »تنباأت	 	)1966( �سامويل�سون	 بول	 ذكرها	

بت�سع	من	اآخر	خم�ش	حاالت	ركود.«	

كمتغريات	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 اأداء	 االإطار	 هذا	 ويبحث	

واململكة	 واليابان	 فرن�سا	 يف	 جديد	 بركود	 للتنبوؤ	 متزامنة	

	1-3-1 اجلدول	 ويعر�ش	 	
1
املتحدة. والواليات	 املتحدة	

على	 احلقيقية	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 لتغريات	 موجزة	 اإح�ساءات	

االأول	يف	 الربع	 البلدان	بدءا	من	 �سنوي	يف	هذه	 اأ�سا�ش	ربع	

	.2011 عام	 من	 االأول	 الن�سف	 نهاية	 وحتى	 	1970 عام	

االأ�سهم	احلقيقية	يف	هذه	االقت�سادات	تفيد	 اأ�سعار	 اأن	 وجند	

العك�ش	 وعلى	 ذلك،	 مع	 الركود.	 بحاالت	 متنبئة	 كمتغريات	

بع�ش	 ثمة	 املوجودة،	 االقت�سادية	 الدرا�سات	 يف	 جاء	 مما	

االأدلة	على	وجود	ارتباطات	غري	خطية	مهمة	يف	العالقات	

التي	 االقت�سادات	 م�ستوى	 على	 والركود	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 بني	

ف	هبوط	اأ�سعار	
َّ
تكت�سب	اأ�سعار	االأ�سهم	فيها	قوة	تنبوؤية.	وُيَعر

االأ�سهم	باأنه	الرتاجع	ربع	ال�سنوي	يف	متو�سط	اأ�سعار	االأ�سهم	

يف	 ملمو�ش	 نحو	 على	 وي�سهم	 اأكرث،	 اأو	 	%5 البالغ	 احلقيقية	

و�سع	تنبوؤات	دقيقة	للركود	يف	اململكة	املتحدة	والواليات	

املتحدة	وال	ي�سُدق	هذا	االأمر	على	فرن�سا	واليابان.2 

ونبحث	اأي�سا	ما	اإذا	كانت	القوة	التنبوؤية	الأ�سعار	االأ�سهم	

تغريا	 تتغري	 ن�ستخدمه	 الذي	 الب�سيط	 االحتمال	 منوذج	 يف	

مقيا�ش	 ومنها	 اأخرى،	 مالية	 متغريات	 باإ�سافة	 ملمو�سا	

يف	 اأخرى	 مناطق	 يف	 االأ�سهم	 اأ�سواق	 من	 االآتية	 التداعيات	

اأ�سعار	 منو	 اأو	 اأجلني،	 بني	 الفائدة	 اأ�سعار	 فروق	 اأو	 العامل،	

اأ�سعار	 اأو	 احلقيقي،	 االئتمان	 منو	 اأو	 احلقيقية،	 امل�ساكن	

االأ�سهم	احلقيقية	 اأ�سعار	 النفط	احلقيقية	يف	ذروتها.	ال	تزال	

تكت�سب	 املتحدة	 والواليات	 املتحدة	 واململكة	 اليابان	 يف	

اإح�سائية	للوقوع	 اأهمية	كمتغري	متنبئ	متزامن	وذي	داللة	

ذلك	 يرجع	 ورمبا	 املعايري.	 بكل	 جديدة	 ركود	 مرحلة	 يف	

هذه	 يف	 العامل	 م�ستوى	 على	 االأ�سهم	 اأ�سواق	 اأكرب	 وجود	 اإىل	

مقيا�سا	 فيها	 ندرج	 التي	 احلالة	 اإىل	 واإ�سافة	 االقت�سادات.	

الأ�سعار	االأ�سهم	الدولية،	فاإن	اأ�سعار	االأ�سهم	املحلية	هي	اأي�سا	

متغري	متنبئ	مهم	لوقوع	فرن�سا	يف	الركود	جمددا.	

تراجع	 حلاالت	 التنبوؤية	 القوة	 يف	 ننظر	 فاإننا	 واأخريا،	

اأ�سعار	االأ�سهم	احلقيقية	يف	الثالثة	اقت�سادات	االأخرى	اأع�ساء	

جمموعة	ال�سبعة.	وال	توجد	اأدلة	على	اأن	اأ�سعار	االأ�سهم	ت�ساعد	

اإدراج	 بينما	 واأملانيا،	 كندا	 يف	 الركود	 بحاالت	 التنبوؤ	 على	

يوؤدي	 اإيطاليا	 املالية	يف	حالة	 االأ�سواق	 مزيد	من	متغريات	

	

االإطار 1-3: هب�ط اأ�صعار االأ�صهم: هل ه� نذير بالرك�د؟ 

اجلدول 1-3-1: خمل�ض اإح�صاءات من� اأ�صعار االأ�صهم 

احلقيقية 

)على اأ�صا�ش ربع �صنوي مقارن؛ معدلة مو�صميا( 

اليابانفرن�سااالإح�سائية

اململكة 

املتحدة

الواليات

املتحدة

1.10.81.21.4الو�سط

8.07.76.75.0االنحراف	املعياري

1.51.51.81.9الو�سيط

–4.6–7.1–9.5–10.0املئني	العا�رض
املئني	اخلام�ش	

والع�رضين

4.1–3.1–2.2–1.4–

املئني	اخلام�ش	

وال�سبعني

5.65.15.44.4

10.69.28.78.4املئني	الت�سعني

–18.3–23.1–17.9–22.2احلد	االأدنى
25.427.118.814.0احلد	االأق�سى

138141135132عدد	امل�ساهدات

امل�سادر:	قاعدة	بيانات	Datastream،	وموؤ�س�سة	Haver Analytics؛	وتقرير	»االإح�صاءات 

املالية الدولية«،	�صندوق النقد الدويل؛	وح�سابات	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل.	

ل	متو�سط	موؤ�رض	اأ�سعار	االأ�سهم	اال�سمية	لكل	اقت�ساد	اإىل	القيمة	احلقيقية	 ملحوظة:	ُيَحوَّ

با�ستخدام	موؤ�رض	اأ�سعار	امل�ستهلك	ذي	ال�سلة.	ويجري	بعد	ذلك	التعديل	املو�سمي	ملتو�سط	

للمتو�سطات	 الذاتي	 االنحدار	 منوذج	 اإجراء	 با�ستخدام	 احلقيقية	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 موؤ�رضات	

.)X12-ARIMA(	املتكاملة	املتحركة

املوؤلفون	الرئي�سيون	لهذا	االإطار	هم	جون	بلودورن،	ويورغ	دكري�سن،	

وماركو	تريوني�ش.

امل�ستخدمة	 للطريقة	 وفقا	 اجلديدة	 الركود	 حاالت	 بدايات	 ف	
َّ
ُتَعر 	

1

Claes-	درا�سة	يف	واملطبقة	Harding and Pagan (2002)	درا�سة	يف

م�ستوي	 بلوغ	 على	 وُي�ستدل	 	.sens, Kose, and Terrones (2011c)
اإذا	 املعني	 ال�سنة	 ربع	 يف	 جديدة	 ركود	 مرحلة	 بدء	 اأو	 الدورية	 الذروة	

كان	اإجمايل	الناجت	املحلي	احلقيقي	اأعلى	من	م�ستواه	يف	ربعي	ال�سنة	

ال�سابقني	والربعني	الالحقني.	وفيما	يخ�ش	الواليات	املتحدة،	تتزامن	

مع	 متاما	 	 	Harding and Pagan درا�سة	 يف	 املحددة	 الذروة	 فرتات	

االقت�سادية	 للبحوث	 الوطني	 املكتب	 حددها	 التي	 الذروة	 فرتات	

)NBER(	يف	اأربع	حاالت	وت�سبق	الفرتات	التي	حددها	املكتب	الوطني	

بربع	�سنة	يف	احلالتني	االأخريني.

تعر�سها	 التي	 االأدلة	 اإىل	 حدي	 كم�ستوى	 	%5 ن�سبة	 اختيار	 ي�ستند	 	
2

بانخفا�ش	 وتفيد	 	Claessens, Kose, and Terrones (2011c) درا�سة	

هبوط	 فرتات	 يف	 ال�سفلي	 )الُربيع	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 ركود	 فرتات	 و�سيط	

اأ�سعار	االأ�سهم(	بنحو	5.5%	يف	ربع	ال�سنة	)اجلدول	4،	العمود	4(.
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اإىل	ن�سخ	قوة	هبوط	االأ�سعرا	التنبوؤية	على	نحو	مت�سق.	ومن	

ثم،	يركز	اجلزء	املتبقي	من	االإطار	على	االأدلة	اخلا�سة	بكل	

	
3
من	فرن�سا	واليابان	واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة.

تنبوؤات الركود

حماولة	 احلقيقي	 الوقت	 يف	 بالركود	 التنبوؤ	 يزال	 ال	

وا�سعو	 ويواجه	 	.)Hamilton, 2010 )درا�سة	 املنال	 بعيدة	

العالقات	 وتغري	 البيانات،	 ق�سور	 مثل	 ق�سايا	 التنبوؤات	

Loun- )درا�سة ال�سلبية	 احلوافز	 نظم	 واأحيانا	 	الالقت�سادية،	

gani and Trehan, 2002(.	وجتد	بع�ش	مناذج	املوؤ�رضات	
منو	 تنبوؤات	 حت�سني	 يف	 ت�ساعد	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 اأن	 الرائدة	

مل	 نف�سها	 النماذج	 اأن	هذه	 اإال	 املتحدة،	 الواليات	 الناجت	يف	

 Stock and	)درا�سة	االأخرية	الركود	بحاالت	تتنباأ	اأن	ت�ستطع

	.)Watson, 2003
اأما	اجلهود	التي	ُبِذلت	يف	وقت	اأقرب	للتنبوؤ	ببدء	مرحلة	

منوذج	 مثل	 وا�سحة	 احتمالية	 مناذج	 ا�ستخدمت	 فقد	 ركود	

االحتمايل	 النموذج	 اأو	 	)logit( االحتمالية	 الن�سبة	 لوغاريتم	

“بروبيت” )probit(،	والتي	ت�ستفيد	من	اإمكانية	و�سع	مناذج	
قيمتها	 )تبلغ	 ثنائية	 كموؤ�رضات	 الدورية	 الذروة	 مل�ستويات	

ذروته	 م�ستوى	 املعني	 االقت�ساد	 بلوغ	 عند	 �سحيح	 واحد	

ت	اإليها	 و�سفر	فيما	عدا	ذلك(.	وتفيد	اأهم	النتائج	التي	خُل�سَ

بني	 الفائدة	 اأ�سعار	 فروق	 باأن	 االقت�سادية	 الدرا�سات	 هذه	

و�سعر	 الطويل	 املدى	 على	 الفائدة	 �سعر	 بني	 )الفرق	 االأجلني	

التنبوؤ	 متغريات	 اأهم	 من	 هي	 الق�سري(	 املدى	 على	 الفائدة	

	)Moneta, 2003	)درا�سة	اليورو	منطقة	يف	الركود	بحاالت

والواليات	املتحدة	)درا�سات	Estrella and Mishkin, 1998؛	

	.)Nyberg, 2010 و	 ؛	 	Wright, 2006 و	 Estrella, 2005؛	 و	

ويجد	عدد	من	هذه	الدرا�سات	اأي�سا	اأن	اأ�سعار	االأ�سهم	املحلية	

 Estrella and	)درا�سة	الركود	بحاالت	التنبوؤ	يف	تفيد	اأن	ميكن

ال	 ذلك،	 ومع	 	.)Nyberg, 2010 ودرا�سة	 Mishkin, 1998؛	
املتغريات	 دور	 تفا�سيل	 االقت�سادية	 الدرا�سات	 هذه	 تبحث	

واأ�سعار	 الدولية	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 مثل	 	- االأخرى	 املالية	

وت�سري	 الركود.	 بحاالت	 التنبوؤ	 يف	 	- واالئتمان	 امل�ساكن	

التي	 التطورات	 ارتباط	 اإىل	 موؤخرا	 اأُجريت	 التي	 البحوث	

والتعايف	 الركود	 حاالت	 بخ�سائ�ش	 االأ�سواق	 هذه	 ت�سهدها	

	.)Claessens, Kose, and Terrones, 2011c	درا�سة(

التنبوؤ باحتمالية الوقوع يف ركود جديد

يف	 بعينه	 متغري	 م�ساعدة	 طبيعة	 ا�ستك�ساف	 اأجل	 من	

واململكة	 واليابان	 فرن�سا	 يف	 جديدة	 ركود	 بحاالت	 التنبوؤ	

املتحدة	والواليات	املتحدة	فاإننا	ن�ستخدم	منوذجا	احتماليا	

يت�سمنها	 التي	 التف�سريية	 واملتغريات	 منها.	 اقت�ساد	 لكل	

		ميكن	االطالع	على	نتائج	كندا	واأملانيا	واإيطاليا	يف	املوقع	االإلكرتوين	
3

.	www.imf.org/weoforum	:التايل

منوذج	لوغاريتم	الن�سبة	االحتمالية	يف	ال�سيناريو	االأ�سا�سي	

موؤ�رض	 متو�سط	 مع	 املتزامن	 ال�سنوي	 ربع	 النمو	 معدل	 هي	

متغري	 وهو	 املعني،	 االقت�ساد	 يف	 احلقيقية	 االأ�سهم	 اأ�سعار	

احلقيقية	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 موؤ�رض	 كان	 اإذا	 ما	 يو�سح	 اإ�ساري	

مقارن،	 �سنوي	 ربع	 اأ�سا�ش	 على	 اأكرث	 اأو	 بن�سبة	%5	 قد	هبط	

لنا	 ويتيح	 املتغريين.	 هذين	 بني	 )املنتج(	 التفاعل	 ويبني	

يف	 اخلطية	 غري	 العالقات	 اأهمية	 عن	 الك�سف	 النموذج	 هذا	

ركود	 يف	 الوقوع	 احتماالت	 حول	 املتوافرة	 املعلومات	

التحديد،	 وجه	 وعلى	 االأ�سهم.	 اأ�سعار	 تغريات	 من	 وامل�ستمدة	

على	 متبوعا	 يكون	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 يف	 احلاد	 الهبوط	 فاإن	

القطاع	 ثروة	 لتدمري	 انعكا�سا	 جديدة	 ركود	 بحالة	 االأرجح	

االقت�ساد	 االأ�سا�سية	املحتملة	يف	 ال�سعف	 اخلا�ش	ومواطن	

الكلي.	

وفيما	يلي	اأبرز	النتائج	امل�ستخل�سة	)اجلدول	2-3-1(:	

•		هناك	اأدلة	في	المملكة	المتحدة	والواليات	المتحدة	على	
وجود	عالقات	غير	خطية	مهمة	في	المعلومات	الم�ستمدة	

الركود	 في	 الوقوع	 احتمال	 عن	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 من	

لنمو	 االإح�سائية	 الداللة	 من	 يت�سح	 ما	 وهو	 مجددا،	

اأ�سعار	االأ�سهم،	وتفاعلهما	 اأ�سعار	االأ�سهم،	وموؤ�سر	هبوط	

اأداء	 ويت�سم	 جديدة.	 ركود	 بحالة	 متنبئين	 كمتغيرين	

نموذج	ال�سيناريو	االأ�سا�سي	داخل	العينة	في	حالة	هذين	

اإح�سائية	 تعك�سه	 ح�سبما	 القوة	 بالغ	 باأنه	 االقت�سادين	

و0.9	 	0.85 البالغة	 	)AUC( المنحنى	 اأ�سفل	 الم�ساحة	

الجدول	 في	 الثالث	 العمود	 يو�سح	 وكما	 	
4
التوالي. على	

الركود	 في	 الوقوع	 احتمالية	 متو�سط	 فاإن	 	،2-3-1

�سريطة	 	%20 حوالي	 يبلغ	 �سنة	 ربع	 اأي	 خالل	 مجددا	

م�ساهدة	هبوط	يبلغ	5%	اأو	اأكثر	في	اأ�سعار	االأ�سهم.	وعلى	

اأي	هبوط	في	 العك�ش	من	ذلك،	ففي	حالة	عدم	م�ساهدة	

اأ�سعار	االأ�سهم	فاإن	متو�سط	االحتمال	التقديري	ال	يختلف	

اختالفا	ذا	داللة	عن	ال�سفر.	ولكي	ندرك	كيف	يوؤثر	نمو	

اأ�سعار	االأ�سهم،		المتوا�سل	بطبيعته،	على	احتمال	الوقوع	

الحدي	 التاأثير	 بح�ساب	 نقوم	 مجددا،	 ركود	 حالة	 في	

النخفا�ش	 نتيجة	 الركود	 احتمال	 متو�سط	 على	 الواقع	

االأول	 العمود	 يبين	 االأ�سهم.	وكما	 اأ�سعار	 مقداره	1%	في	

في	الجدول	1-3-1،	اإذا	لم	ُيدرج	�سوى	متغير	نمو	اأ�سعار	

االأ�سهم،	فاإن	التاأثير	الحدي	الناتج	عن	هبوط	مقداره	%1	

هو	ارتفاع	االحتمال	التقديري	للوقوع	في	الركود	مجددا	

في	 	%0،5 وحوالي	 المتحدة	 الواليات	 في	 	%0،7 بنحو	

حتت	 امل�ساحة	 هي	 	)AUC( املنحنى	 اأ�سفل	 امل�ساحة	 اإح�سائية	 	
	4

وهي	 	،2-1 االإطار	 يف	 و�سفها	 الوارد	 للمتلقي”  الت�سغيل	 “خ�سائ�ش	
موؤ�رض	ملدى	جناح	النموذج	يف	ت�سنيف	بدء	الركود	مقابل	حاالت	غياب	

م�ساهدات	الركود	داخل	العينة،	مقارنة	باحتمالية	رمي	العملة	املعدنية	

ب�سورة	 الو�سع	 ت�سنيف	 يف	 	%50 جناح	 بفر�سة	 حتظى	 )التي	 العادلة	

امل�ساحة	 اإح�سائية	 ا�ستخدام	 هي	 للت�سنيف	 و�سيلة	 واأف�سل	 �سحيحة(.	

حتت	املنحنى	بقيمة	واحد	�سحيح.	

االإطار 1-3: )تابع(
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االأ�سهم	 اأ�سعار	 اأُدرج	موؤ�سر	هبوط	 واإذا	 المتحدة.	 المملكة	

وتفاعله	مع	نمو	اأ�سعار	االأ�سهم،	فاإن	التاأثير	الحدي	لنمو	

داللة	 له	 تكون	 وال	 طفيفا	 يكون	 وحده	 االأ�سهم	 اأ�سعار	

بحدوث	 التنبوؤ	 على	 الم�ساعدة	 في	 ذلك	 بعد	 اإح�سائية	

ركود،	مما	يك�سف	عن	اأهمية	العالقات	غير	الخطية	التي	

تاأخذ	�سورة	حاالت	هبوط	كبير	في	اأ�سعار	االأ�سهم.	

•	واالأمر	المثير	لالهتمام	هو	عدم	وجود	ما	يدل	على	وجود	
الأ�سعار	 التنبوؤية	 القوة	 في	 الخطية	 غير	 العالقة	 هذه	

اأن	 يبدو	 ذلك،	 من	 وبدال	 واليابان.	 فرن�سا	 في	 االأ�سهم	

هناك	عالقة	خطية	قوية	بين	نمو	اأ�سعار	االأ�سهم	واحتمال	

ن�ستمد	 اأننا	 يبدو	 وال	  – ركود	 حالة	 في	 مجددا	 الوقوع	

اأكثر	من	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 الكبير	في	 معلومات	من	الهبوط	

كذلك	 الطفيف.	 الهبوط	 حاالت	 من	 ن�ستمدها	 التي	 تلك	

ح�سبما	 قوي	 باأنه	 العينة	 داخل	 النموذج	 هذا	 اأداء	 يت�سم	

تعك�سه	اإح�سائية	الم�ساحة	اأ�سفل	المنحنى	البالغة	0.82	

الناتج	 الحدي	 االأثر	 اأما	 اليابان.	 في	 و0.91	 فرن�سا	 في	

عن	هبوط	قدره	1%	في	اأ�سعار	االأ�سهم	في�ساحبه	ارتفاع	

في	احتمالية	الوقوع	في	ركود	جديد	يتراوح	بين	%0.5	

و0.6%	في	فرن�سا	وبين	0.6%	و0.9%	في	اليابان.	

كانت	 اإذا	 فيما	 اأي�سا	 نبحث	 فاإننا	 اآنفا،	 اأُ�سري	 وكما	

اإذا	 ملمو�ش	 نحو	 على	 تتغري	 االأ�سهم	 الأ�سعار	 التنبوؤية	 القوة	

اأُ�سيفت	متغريات	مالية	اأخرى	)مثل	فروق	اأ�سعار	الفائدة	بني	

احلقيقي(	 واالئتمان	 احلقيقية،	 امل�ساكن	 واأ�سعار	 االأجلني،	

اأحد	 عن	 النظر	 وب�رضف	 احلقيقية.	 النفط	 اأ�سعار	 على	 ف�سال	

املتغريات	 من	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 تظل	 فرن�سا،	 حالة	 يف	 االأمثلة	

املتزامنة	املهمة	واملتنبئة	بحاالت	الركود	اجلديدة.	وتختلف	

التنبوؤ	 اإمكانية	 حت�سن	 التي	 االإ�سافية	 املالية	 املتغريات	

بالركود	بني	هذه	االقت�سادات.	ففي	الواليات	املتحدة،	جند	

اأ�سعار	 يف	 التحركات	 تداعيات	 مقيا�ش	 مثل	 متغريات	 اأن	

بني	 الفائدة	 اأ�سعار	 وفروق	 ال�سبعة،	 جمموعة	 يف	 االأ�سهم	

ذات	 كلها	 احلقيقية،	 امل�ساكن	 اأ�سعار	 يف	 والتغري	 االأجلني،	

اململكة	 يف	 اأما	 	
5
جديدة. ركود	 بحاالت	 التنبوؤ	 يف	 داللة	

ف	مقيا�ش	تداعيات	التحركات	يف	اأ�سعار	االأ�سهم	باأنه	املتو�سط	
َّ
	ُيعر

5

املرجح	لنمو	اأ�سعار	االأ�سهم	احلقيقية	على	اأ�سا�ش	ربع	�سنوي	مقارن	يف	

الناجت	 اإجمايل	 هي	 الرتجيح	 وحدة	 بينما	 ال�سبعة،	 جمموعة	 اقت�سادات	

بني	 الفائدة	 اأ�سعار	 فروق	 ف	
َّ
وُتَعر االأمريكي.	 بالدوالر	 اال�سمي	 املحلي	

لع�رض	 احلكومية	 ال�سندات	 على	 الفائدة	 �سعر	 بني	 الفرق	 باأنها	 االأجلني	

�سنوات	و�سعر	الفائدة	على	اأذون	اخلزانة	لثالثة	�سهور.	وحُت�سب	التغريات	

يف	اأ�سعار	امل�ساكن	احلقيقية	ا�ستنادا	اإىل	بيانات	اأ�سعار	امل�ساكن	احلقيقية	

الواردة	من	“ منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقت�سادي.” وُيح�سب	

با�ستخدام	موؤ�رض	 االئتمان	املخف�ش	 اأ�سا�ش	 االئتمان	احلقيقي	على	 منو	

22d(	يف		تقرير	»االإح�صاءات املالية الدولية«	 اأ�سعار	امل�ستهلك	)ال�سطر	

احلقيقية	 النفط	 اأ�سعار	 منو	 وُيح�سب	 الدويل.	 النقد	 �سندوق	 عن	 ال�سادر	

يف	م�ستوى	الذروة	اعتمادا	على	موؤ�رض	اأ�سعار	النفط	املخف�ش	با�ستخدام	

)منوذج	 مو�سميا	 واملعدل	 املتحدة	 للواليات	 امل�ستهلك	 اأ�سعار	 موؤ�رض	

	)X-12 ARIMA(	X-12	املتكاملة	املتحركة	للمتو�سطات	الذاتي	االنحدار

يف	اآفاق االقت�صاد العاملي. 

اأهمية	 تكت�سب	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 اأن	 فيبدو	 املتحدة،	

م�ستوى	 عند	 احلقيقية	 النفط	 اأ�سعار	 منو	 بينما	 التنبوؤ،	 يف	

االإح�سائية.	 الداللة	 ذات	 التنبوؤ	 متغريات	 اأحد	 هو	 الذروة	

وفروق	 االأ�سهم،	 اأ�سعار	 يف	 التحركات	 تداعيات	 مقيا�ش	 اأما	

اأ�سعار	الفائدة	بني	االأجلني،	واأ�سعار	امل�ساكن	احلقيقية	فلي�ش	

مقيا�ش	 من	 كل	 يكت�سب	 فرن�سا،	 ويف	 	
6
اإح�سائية. داللة	 لها	

تداعيات	التحركات	يف	اأ�سعار	االأ�سهم	وفروق	اأ�سعار	الفائدة	

داللة	 ثمة	 ولي�ش	 متنبئني.	 كمتغريين	 اأهمية	 االأجلني	 بني	

اإح�سائية	ملتغريات	اأ�سعار	االأ�سهم	املحلية	يف	النموذج	الذي	

يدرج	مقيا�ش	تداعيات	التحركات	يف	اأ�سعار	االأ�سهم.	اأما	يف	

االإ�سافية	 املالية	 املتغريات	 من	 اأي	 يكت�سب	 فال	 اليابان،	

الذروة	وفقا	ملا	جاء	 م�ستوى	 احلقيقة	يف	 النفط	 اأ�سعار	 ف	منو	
َّ
ُيَعر 	

6

يف	درا�سة	Hamilton (2003)،	وهو	احلد	االأق�سى	الذي	يبلغ	اإما	�سفر	اأو	

الفرق	اللوغاريتمي	بني	اأ�سعار	النفط	احلقيقية	يف	الوقت	احلا�رض	واأ�سعار	

النفط	احلقيقية	عند	الذروة	على	مدار	الثالث	�سنوات	املا�سية.	

االإطار 1-3: )تابع(
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متدنا	 التي	 هي	 وحدها	 االأ�سهم	 اأ�سعار	 اأن	 ويبدو	 اأهمية-	

مبعلومات	عن	احتماالت	حدوث	ركود.	

املالية	 املتغريات	 لبع�ش	 االإح�سائية	 االأهمية	 وبرغم	

العينة	 داخل	 لالأداء	 االإح�سائية	 الداللة	 فاإن	 االإ�سافية،	

)مقي�سا	باإح�سائية	امل�ساحة	اأ�سفل	املنحنى(	ال	تختلف	كثريا	

اجلدول	 يف	 الثالث	 )العمود	 االأ�سا�سي	 ال�سيناريو	 منوذج	 عن	

1-3-2(	يف	اأي	من	االقت�سادات	االأربعة.	

ماذا يعني ذلك للم�صتقبل؟ 

الأ�سعار	 احلاد	 الهبوط	 متغري	 اأداء	 االإطار	 هذا	 يبحث	

االأ�سهم	يف	التنبوء	بحاالت	ركود	جديدة	يف	فرن�سا	واليابان	

النتائج	 وت�سري	 املتحدة.	 والواليات	 املتحدة	 واململكة	

يف	 خطية	 غري	 عالقات	 بوجود	 ال�سماح	 اأن	 اإىل	 امل�ستخل�سة	

التنبوؤ	 اأن	يفيد	يف	 االأ�سهم	ميكن	 اأ�سعار	 االآثار	املرتتبة	على	

بوقوع	اململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة	يف	حالة	ركود.	

يف	 اخلطية	 غري	 العالقات	 هذه	 على	 اأدلة	 توافر	 عدم	 وبرغم	

االأ�سهم	تقوم	 اأ�سعار	 التغريات	يف	 فرن�سا	واليابان،	فال	تزال	

بدور	بارز	ومفيد	كمتغريات	متزامنة	متنبئة	بحاالت	الركود	

�سانعو	 يكون	 اأن	 �رضورة	 اإىل	 النتائج	 هذه	 وت�سري	 اجلديدة.	

ال�سيا�سات	على	وعي	بحاالت	الهبوط	احلاد	يف	اأ�سعار	االأ�سهم	

نظرا	الرتباطها	بتزايد	خماطر	الوقوع	يف	حالة	ركود	جديد.	

وبتطبيق	منوذج	ال�سيناريو	االأ�سا�سي	تظهر	اأمامنا	�سورة	

“مزدوج	 ركود	 يف	 الوقوع	 احتمالية	 يف	 التفكر	 اإىل	 تدعو	

املتحدة	 والواليات	 املتحدة	 واململكة	 فرن�سا	 يف	 القاع” 

االأخرية.	 الفرتة	 يف	 االأ�سهم	 الأ�سعار	 احلاد	 الهبوط	 �سوء	 يف	

االحتماالت	 فاإن	 	،1-3-1 البياين	 ال�سكل	 يو�سح	 وكما	

التاريخية	اأو	غري	امل�رضوطة	للوقوع	يف	ركود	جديد	بدءا	من	

فرن�سا	 يف	 	%3.5 حوايل	 هي	 	2011 عام	 من	 الثالث	 الربع	

واململكة	املتحدة،	وحوايل	4.5%	يف	الواليات	املتحدة.	واإذا	

افرت�سنا	ا�ستمرار	�سلوك	اأ�سواق	االأ�سهم	يف	الفرتة	االأخرية	يف	

فاإن	 	،2011 عام	 من	 الثالث	 الربع	 اأثناء	 االقت�سادات	 هذه	

االحتمال	املتوقع	بحدوث	ركود	جمددا	يرتفع	بنحو	خم�سة	

اإىل	نحو	%18	 اأ�سعاف	يف	فرن�سا	واململكة	املتحدة	)لي�سل	

و17%	على	التوايل(	وثمانية	اأ�سعاف	يف	الواليات	املتحدة	

)لي�سل	اإىل	نحو	38%(.	وعلى	العك�ش	من	ذلك،	ي�سري	النموذج	

احتماالت	 ُيذكر	يف	 تغري	 عدم	حدوث	 اإىل	 اليابان	 يف	حالة	

وقوع	البالد	يف	الركود	جمددا.	

االإطار 1-3: )تتمة(
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رئي�سية	 دافعة	 قوة	 مبثابة	 املالية	 امل�ساربة	 كانت	 هل	

	2008-2003 الفرتة	 يف	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 طفرة	 وراء	

»الركود	 نهاية	 منذ	 مزمن	 ب�سكل	 املرتفعة	 االأ�سعار	 ووراء	

خلفية	 على	 وا�سع	 جدل	 مثار	 ال�سوؤال	 هذا	 يزال	 ال	 الكبري«؟	

دور	 زيادة	 اأي	  – االأولية	 ال�سلع	 اأ�سواق	 يف	 املايل	 التحول	

امل�ساركني	غري	التجاريني	)مبا	يف	ذلك	امل�ساربني	واأ�سحاب	

اال�ستثمارات	طويلة	االأجل(	يف	اأ�سواق	م�ستقات	ال�سلع	االأولية	

وتطبيق	زيادات	كبرية	يف	حجم	تداول	امل�ستقات	واأر�سدتها	

القائمة	)ال�سكل	البياين	1-4-1(.

�سبق	 قد	 وكاأنه	 اجلدل	 هذا	 يف	 ماألوف	 عن�رض	 هناك	

معاي�سته،	نظرا	للعرف	املتبع	منذ	زمن	طويل	من	حيث	عزو	

غري	
	1

امل�ساربة. اإىل	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 وطفرات	 زيادات	

اأن	الرتكيز	يف	النوبات	ال�سابقة	كان	ين�سب	على	امل�ساربة	

التقليدية	من	خالل	اكتناز	املخزون.	ويبحث	هذا	االإطار	يف	

انعكا�سات	 االأولية	وما	له	من	 ال�سلع	 التحول	املايل	الأ�سواق	

الدرا�سات	 اإىل	 ذلك	 يف	 م�ستندا	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سعار	 على	

هذا	 تاأثري	 رغم	 اأنه	 اإىل	 االإطار	 ويذهب	
	2

االأخرية. البحثية	

فاإن	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سعار	 �سلوكيات	 على	 املايل	 التحول	

اأنه	 على	 قويا	 دليال	 تقدم	 ال	 االأخرية	 البحثية	 الدرا�سات	

ت�سويهها.	 اأو	 احلا�رضة	 االأ�سواق	 ا�ستقرار	 زعزعة	 يف	 يت�سبب	

ومن	هذا	املنطلق،	ينبغي	اأن	ترتكز	جهود	ال�سيا�سة	على	رفع	

ال�سلع	 اأ�سواق	 يف	 هيكلي	 تغري	 حدوث	 عند	 االأ�سواق	 كفاءة	

االأولية	العاملية.

االأ�صباب الداعية لعزو اأ�صعار ال�صلع االأولية املرتفعة 

اإىل التحول املايل

القائل	باأن	 العديد	من	املناق�سات	املوؤيدة	للراأي	 طالعنا	

االأ�سعار	الفورية	لل�سلع	االأولية	على	مدار	الِعقد	املا�سي	كانت	

املناق�سات،	 هذه	 جوهر	 ويتمثل	 	
3
املايل. بالتحول	 مدفوعة	

تاأقلم	 �سعوبة	 يف	 تب�سيطها،	 يف	 باالإفراط	 املجازفة	 رغم	

اختالل	 نتيجة	 املايل	 التحول	 مع	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سواق	

وت�سوهني.			

•		يتمثل	االختالل	يف	ا�ستمرار	التدفقات	الداخلة	الكبرية	يف	
اأ�سواق	امل�ستقات	من	اأ�سحاب	اال�ستثمارات	طويلة	االأجل	

ال�سلع	االأولية.	وقد	 اأ�سعار	 فقط	ممن	ي�سعون	للتعامل	يف	

�سعودي	 حتول	 حدوث	 اإىل	 الداخلة	 التدفقات	 هذه	 اأدت	

يف	الطلب	على	امل�ستقبليات	ال�سلعية	و�سغوط	رافعة	على	

اأ�سعار	امل�ستقبليات.	ونظرا	الرتباط	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	

الفورية	وامل�ستقبلية	من	خالل	روابط	ا�ستك�ساف	االأ�سعار	

بهذه	 اأي�سا	 الفورية	 االأ�سعار	 تتاأثر	 فقد	 واملراجحة،	

ال�سغوط	الرافعة.

وي�سهم	هذا	االختالل	يف	الت�سوه	االأول.	وبعد	�سنوات	من	 		•
اأ�سواق	 يف	 املفتوحة	 املراكز	 زادت	 فقد	 ال�رضيع،	 النمو	

م�ستقات	ال�سلع	االأولية	وحجم	التداول	فيها	بدرجة	فاقت	

يوحي	 مما	 الفعلية،	 االأ�سواق	 يف	 اجلارية	 املعامالت	

ال�سلع	 اأ�سعار	 تكوين	 على	 حاليا	 امل�ستثمرين	 بهيمنة	

						
4
االأولية.

اال�ستثمارية	 اال�سرتاتيجية	 من	 فين�ساأ	 الثاين	 الت�سوه	 اأما	 	 	•
وا�سع	 نطاق	 على	 اال�ستثمار	 موؤ�س�سات	 ت�ستخدمها	 التي	

يف	 املت�سبب	 تعترب	 والتي	  – مبوؤ�رض	 الربط	 وهي	 اأال	  –
تداول	 )اأي	 	)noise trading( الع�سوائي”  “التداول	
من	 اأو	غريها	 اأ�سا�ش	معتقدات	خاطئة	 على	 امل�ستثمرين	

اأو	مبعلومات	 ال�سوق	 التي	ال	ترتبط	باأ�سا�سيات	 االأ�سباب	

خماطر	 ببناء	 اال�سرتاتيجية	 هذه	 وتقوم	 مفيدة(.	 جديدة	

جهة	 ت�سدرها	 لَّقة،	 خُمَ م�ستقة	 طريق	 عن	 االنك�ساف	

و�ساطة	مالية،	وتر�سد	العائدات	على	حافظة	ا�ستثمارية	

يف	امل�ستقبليات	ال�سلعية	باأوزان	ترجيحية	ثابتة.	وين�ساأ	

تفيد	 التي	 الو�ساطة،	 عملية	 الع�سوائي	من	خالل	 التداول	

العقود	 الكاملة	من	 االآنية	على	املجموعة	 الطلب	 بزيادة	

امل�ستقبلية	االأ�سا�سية،	بغ�ش	النظر	عن	اختالف	االأو�ساع	

االأولية	 ال�سلع	 بني	 اخل�سو�سية	 ذات	 واالحتماالت	

العقود	 اأ�سعار	 يف	 يوؤثر	 اأن	 ميكن	 وبالتايل	 املختلفة.	

امل�ستقبلية	واالأ�سعار	الفورية،	كما	اأ�سلفنا.

وي�سري	هذان	الت�سوهان،	اإذا	ما	اجتمعا،	اإىل	احتمال	عدم	

اأ�سعار	 تف�سري	االأ�سا�سيات	االقت�سادية	للزيادات	االأخرية	يف	

االآثار	 يف	 ينعك�ش	 ما	 وهو	 كامال،	 تف�سريا	 االأولية	 ال�سلع	

املتداولني	 �سلوكيات	 عن	 والناجمة	 لال�ستقرار	 املزعزعة	

	5
الع�سوائيني.

االأدلة امل�صتخل�صة من الدرا�صات التجريبية االأخرية 

ب�صاأن هذه االختالالت والت�صوهات 

مع	عدم	وجود	قيمة	عادلة	مقبولة	لل�سلع	االأولية،	حاولت	

الدرا�سات	البحثية	االأخرية	اأن	جتد	الدليل	على	اأن	االختالالت	

االأ�سعار.	 ال�ستقرار	 مزعزعة	 اآثار	 لها	 الوا�سحة	 والت�سوهات	

ال�سلع	 اأ�سعار	 تقلبات	 زيادة	 على	 عام	 دليل	 يوجد	 ال	 لكن	

)ال�سكل	 االألفينات	 اأوائل	 يف	 املايل	 التحول	 بدء	 منذ	 االأولية	

البياين	2-4-1(.

االإطار 1-4: اال�صتثمار املايل وامل�صاربة واأ�صعار ال�صلع االأولية

املوؤلفون	الرئي�سيون	لهذا	االإطار	هم	توما�ش	هيلبلينغ،	و�سون	روت�ش،	

وجونغ	�سيك	كانغ.

	تقدم	درا�سة	“Jacks (2007)” روؤية	تاريخية	لهذا	االأمر.
1

 Helbling, Kang, and“ درا�سة	 اإىل	 االنتباه	 االإطار	 هذا	 يلفت	 	
2

باالإ�سافة	 املراجع	 من	 طويلة	 قائمة	 تت�سمن	 التي	 	،”Roache (2011)
اإىل	ما	يرد	ذكره	هنا.

م�سحا	  ”Irwin, Sanders, and Merrin (2009)“ درا�سة	 تعر�ش	 	
3

لهذه	املناق�سات.

درا�سة	 عر�ستها	 التي	 امل�سهورة	 ال�سهادة	 من	 الروؤية	 هذه	 تت�سح	 	
4

“Masters (2008)” اأمام	جل�سة	ا�ستماع	الكونغر�ش	االأمريكي.
 De“ ودرا�سة	  ”Shleifer and Summers (1990)“ درا�سة	 تبحث	 	

5

اخلدمات	 يف	 الع�سوائي	 التداول	 اآثار	 يف	  ”Long and others (1990)
املالية.
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)وامل�ساربة	 الع�سوائي	 التداول	 اأهمية	 ازدادت	 واإذا	

تزداد	 اأن	 املفرت�ش	 فمن	 اأعم(،	 ب�سكل	 لال�ستقرار	 املزعزعة	

وفر	 اإذا	 اأخرى،	 ناحية	 ومن	 االأولية.	 ال�سلع	 اأ�سعار	 تقلبات	

االأ�سعار،	 ا�ستك�ساف	 بت�سهيل	 وقاموا	 ال�سيولة	 امل�ستثمرون	

فمن	املتوقع	اأن	تنخف�ش	تقلبات	االأ�سعار.	ورغم	عدم	وجود	

ال�سلع	 م�ستوى	 على	 االأ�سعار	 تقلبات	 زيادة	 على	 عام	 دليل	

االأولية	البالغ	عددها	51	�سلعة	اأولية	يف	موؤ�رض	اأ�سعار	ال�سلع	

االأولية	الذي	يعده	�سندوق	النقد	الدويل	جند	اأن	هناك	نقطتني	

يف	 عر�سية	 زيادات	 هناك	 اأن	 اأوال،	 باملالحظة.	 جديرتني	

التحول	املايل.	لكن	يف	معظم	احلاالت،	 التقلبات،	قبل	وبعد	

العوامل	 بع�ش	 اإىل	 التقلبات	 زيادة	 اأوقات	 تعزى	 اأن	 ميكن	

	2009-2008 الفرتة	 يف	 الكبري«	 »الركود	 مثل	 املحددة،	

املعادن	 )اأ�سعار	 املخزون	 انخفا�ش	 �سهدت	 التي	 االأوقات	 اأو	

االإطار 1-4: )تابع(
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اأ�سعار	 تقلبات	 زادت	 ثانيا،	 	.)2007-2005 الفرتة	 اأثناء	

عدد	من	اأهم	ال�سلع	االأولية	الغذائية	على	مدار	ال�سنوات	القليلة	

املا�سية	)راجع	كذلك	درا�سة	“Roache, 2010”(.	ورغم	اأنه	

اأي�سا	يف	هذه	 من	املرجح	م�ساهمة	االأ�سا�سيات	االقت�سادية	

الزيادة	)على	�سبيل	املثال،	انخفا�ش	املخزون	و�سوء	االأحوال	

اجلوية(	فمن	ال�سعب	تاأكيد	وجود	عالقة	ذات	داللة	اإح�سائية	

يف	هذا	ال�ساأن.

وهناك	اأدلة	م�ستندة	اإىل	منهجيات	اأخرى	ومعنية	بتقدير	

تاأثري	التحول	املايل	وت�سري	اإىل	ما	يلي:

زمنية	 فرتات	 تغطي	 التي	 الدرا�سات	 من	 كبريا	 عددا	 اأن	 	 	•
اأن	 على	 دليل	 اأي	 اإىل	 يتو�سل	 مل	 خمتلفة	 اأولية	 و�سلع	

امل�ستقبلية	 العقود	 يف	 اال�ستثمار	 مراكز	 يف	 التغريات	

االأ�سواق	 يف	 التجاريني«(	 )»غري	 املاليني	 للم�ستثمرين	

التغريات	 على	 اإح�سائية	 داللة	 ذات	 اآثار	 لها	 االأمريكية	

اأثرت	 ما	 واإذا	
	6

امل�ستقبلية. العقود	 اأ�سعار	 يف	 الالحقة	

ال�سلع	 يف	 املالية	 اال�ستثمارات	 من	 الطلبات	 تدفقات	

االأولية	على	ديناميكيات	االأ�سعار	بحيث	جتاوزت	االأفق	

الزمني	املعتاد	وهو	ب�سع	�ساعات	لت�سل	اإىل	ب�سعة	اأيام،	

	7
عندئذ	ت�سبح	هذه	القوة	التنبوؤية	وا�سحة.

اأي	  – امل�ستقبلية	 العقود	 باأ�سعار	 التنبوؤات	 كفاءة	 واأن	 	 	 	 	•
– ال	 امل�ستقبل	 يف	 الفورية	 باالأ�سعار	 التنبوؤ	 يف	 النجاح	

�سوقية	 مرحلة	 يف	 االأ�سواق	 كانت	 اإذا	 ما	 على	 تعتمد	

 Roache and Reichsfeld,“	)درا�سة	هبوطية	اأو	سعودية�

	واإذا	ما	كانت	االأ�سواق	امل�ساربة	على	ال�سعود	
8
.)”2011

باأعلى	من	امل�ستوى	 االأ�سعار	 تنطوي	على	عن�رض	تعديل	

التوازين	بدافع	من	ال�سلوك	اجلماعي	للم�ستثمرين	عدميي	

الدراية	من	اأ�سحاب	اال�ستثمارات	طويلة	االأجل	فقط،	فمن	

املتوقع	اأن	تهبط	كفاءة	التنبوؤ	باأ�سعار	العقود	امل�ستقبلية	

اأثناء	هاتني	املرحلتني	لل�سوق.

•		واأن	هناك	عوامل	اقت�سادية	كلية	على	امل�ستوى	العاملي	
يف	 التذبذبات	 من	 عموما	 وم�ستقرا	 كبريا	 جانبا	 تف�رض	

درا�سة	 خل�ست	 ذلك	 اإىل	 واإ�سافة	
	9

االأولية. ال�سلع	 اأ�سعار	

“Kilian (2009)” اإىل	اأن	ال�سدمات	التي	حلقت	بالن�ساط	

يف	 املرتاكمة	 الزيادة	 من	 كبريا	 جانبا	 تف�رض	 العاملي	

اأ�سعار	النفط	خالل	الفرتة	2003-2008.	فاإذا	ما	اأ�سبح	

التداول	الع�سوائي	اأكرث	اأهمية،	فاإن	ن�سبة	تذبذبات	اأ�سعار	

قد	 تكون	 القيا�سي	 االقت�ساد	 منوذج	 يف	 االأولية	 ال�سلع	

على	 الكلية	 االقت�سادية	 العوامل	 الأن	 ونظرا	 ازدادت.	

امل�ستوى	العاملي	توؤثر	بقدر	ما	على	كافة	ال�سلع	االأولية،	

فاإن	التحرك	امل�سرتك	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	على	مدار	

ال�سنوات	القليلة	املا�سية	ال	يبدو	غري	معتاد.

ارتفاعا	 يرتفع	 مل	 الرئي�سية	 االأولية	 ال�سلع	 خمزون	 واأن	 	•
طفرة	 كانت	 واإذا	 	.2008-2003 طفرة	 اأثناء	 مطردا	

غري	 ال�سعودية	 للتوقعات	 انعكا�سا	 جمرد	 االأ�سعار	

هذا	 مثل	 فاإن	 الدراية،	 عدميي	 للم�ستثمرين	 املنطقية	

املخزون.	 اكتناز	 زيادة	 ظل	 يف	 اإال	 ي�ستمر	 لن	 الو�سع	

نظرا	 الفعلية	 االأ�سواق	 ميزان	 يتعادل	 لن	 ذلك	 وبخالف	

	
	10

امل�ستمرة. االأ�سعار	 زيادات	 ظل	 يف	 اال�ستهالك	 لهبوط	

املجردة	 التف�سريات	 املب�سطة	 احلقيقة	 هذه	 وت�ستبعد	

من	 الفرتة	 يف	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 طفرة	 لفقاعات	

مفرطة	 زيادة	 حدوث	 ت�ستبعد	 ال	 لكنها	 	،2008-2003

لطبيعة	 )نظرا	 الع�سوائي	 التداول	 نتيجة	 االأمد	 ق�سرية	

الق�سري(.	وال	 االأجل	 يت�سم	بعدم	املرونة	يف	 الذي	 الطلب	

وال�سلوكيات	 املايل	 التحول	 بني	 التفاعل	 كذلك	 ت�ستبعد	

الدورية	للطلب	على	خمزون	ال�سلع	االأولية،	الأ�سباب	منها	

التغريات	يف	تكلفة	التحوط.

ما ال�صبب يف ا�صتمرار اجلدل ب�صاأن االأدلة التجريبية 

على هذه االختالالت والت�صوهات؟

االأ�سعار	 تعر�ش	 ت�ستبعد	 ال	 االأخرية	 البحوث	 اأن	 رغم	

الفورية	لتاأثريات	التحول	املايل	الأ�سواق	ال�سلع	االأولية،	فاإنها	

من	 الوا�سحة	 للحاالت	 دامغ	 دليل	 عن	 االآن	 تك�سف	حتى	 مل	

عدم	ات�ساق	االأ�سعار	اأو	االآثار	املزعزعة	لال�ستقرار	والناجمة	

خمالفا	 العام	 اال�ستنتاج	 يزال	 وال	 املالية.	 امل�ساربة	 عن	

من	 عدد	 وهناك	 للكثريين.	 بالن�سبة	 البديهية	 للتوقعات	

العوامل	الذي	ميكن	اأن	ي�ساهم	يف	تطابق	االأدلة	مع	التوقعات	

البديهية.

امل�ستثمرين	 بني	 اأكرب	 تباين	 هناك	 العملي،	 الواقع	 ويف	

غري	 ال�سورة	 من	 يظهر	 عما	 اال�ستثمارية	 واال�سرتاتيجيات	

ح�سبما	 االأ�سواق	 يف	 امل�ساركة	 اجلديدة	 لالأطراف	 الدقيقة	

يت�سح	من	اأ�سحاب	اال�ستثمارات	املربوطة	مبوؤ�رض.	فاأ�سواق	

االإطار 1-4: )تابع(

 Büyükşahin and others“ درا�سة	 املثال	 �سبيل	 على	 راجع	 	
6

(2009)”.	وتعد	درا�سة	“Singleton (2011)” ا�ستثناء	بارزا.
اختبارات	 با�سم	 يعرف	 ما	 على	 يقوم	 الذي	 التحليل،	 هذا	 ات�سم	 	

7

علينا	 خرجت	 وقد	 طويلة.	 لفرتة	 البيانات	 بق�سور	 لل�سببية،	 “غرانغر” 
اإىل	بيانات	 اأقرب،	م�ستندة	 اأجريت	منذ	فرتة	 نتائج	مماثلة	من	درا�سات	

جمزاأة	ت�سمح	بتحديد	�سلوكيات	التداول	يف	فئات	حمددة	من	امل�ستثمرين	

)مثل	جتار	عقود	املبادلة(.

	وباملثل،	ال	جتد	درا�سة	“Alquist and Gervais (2011)” دليال	على	
8

اأن	التغريات	يف	مراكز	امل�ستثمرين	لها	اآثار	ذات	داللة	اإح�سائية	على	الفرق	

بني	اأ�سعار	العقود	امل�ستقبلية	واالأ�سعار	الفورية.	و�سيكون	لها	مثل	هذا	االأثر	

اأ�سعار	 اإذا	ما	كانت	توقعات	االأ�سعار	الفورية	يف	امل�ستقبل	املت�سمنة	يف	

املتداولني	 ب�سلوكيات	 اأ�سا�سا	 مدفوعة	 توقعات	 هي	 امل�ستقبلية	 العقود	

الع�سوائيني.

“Vansteenkiste (2009)”؛	 درا�سات	 املثال	 �سبيل	 على	 راجع	 	
9

.”Roache (2011)“	و	؛”Helbling (2011)“و

	طرحت	درا�سة	“Krugman (2008)” هذا	اجلدل	يف	�سياق	ال�سوق	
10

النفطية،	م�ستندة	يف	ذلك	اإىل	درا�سة	“Jovanovic (2007)”.	ويف	املقابل،	

ووفقا	ملا	ورد	يف	درا�سة	“Hamilton (2009)”،	اإذا	ما	اتفق	املنتجون	

االإنتاج	احلايل	لكي	ينتجوا	 مع	توقعات	امل�ستثمرين،	ف�سوف	يخف�سون	

كانت	 ما	 اإذا	 اأخرى،	 مرة	 لكن،	 االأ�سعار.	 ترتفع	 عندما	 الحقا	 اأكرث	

غري	 امل�ستثمرين	 توقعات	 يف	 متمثلة	 ذلك	 وراء	 املبدئية	 الدافعة	 القوة	

املنطقية،	ف�سوف	تتاأكد	�سحتها	يف	ال�سوق	الفعلية	عن	طريق	االأ�سا�سيات	

االقت�سادية.
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حيازات	 من	 كبرية	 بن�سبة	 حاليا	 ت�سهم	 التي	 التحوط،	

ما	 غالبا	 االأمريكية،	 االأ�سواق	 يف	 االأولية	 ال�سلع	 م�ستقات	

	وتتبع	
11

تكون	مراكزها	مغطاة	اأو	مك�سوفة،	ح�سب	الظروف.

اآثار	 توازن	 اأن	 ميكن	 والتي	 املراجحة،	 ا�سرتاتيجيات	 كذلك	

كذلك	
	12

الت�سوهات	الناجمة	عن	ا�سرتاتيجيات	الربط	مبوؤ�رض.

دراية	 لديهم	 اجلدد	ممن	 امل�ستثمرين	 كبار	 العديد	من	 هناك	

وا�سعة	ويتبعون	احتماالت	العر�ش	والطلب	عن	كثب.

اأ�سواق	 يف	 العر�ش	 قيود	 به	 تقوم	 الذي	 الدور	 ويختلف	

الفعلية.	 ال�سلع	 باأ�سواق	 مقارنة	 امل�ستقبلية	 ال�سلعية	 العقود	

ويف	هذه	االأخرية،	جند	اأن	هذه	القيود	متثل	ال�سبب	االأ�سا�سي	

)انظر	 الق�سري	 اأ�سعار	املعرو�ش	على	املدى	 لبع�ش	مرونات	

على	 القيود	 اأن	 جند	 امل�ستقبليات،	 اأ�سواق	 يف	 بينما	 اأدناه(،	

املراجحة	التي	يفر�سها	كبار	امل�ستثمرين	وجهات	الو�ساطة	

االأ�سا�سية	 العقبة	 الوا�سعة	متثل	 الدراية	 اأ�سحاب	 املالية	من	

اأمام	زيادة	مرونة	املعرو�ش.	وعلى	الرغم	من	اأن	املراجحة	

تكون	حمدودة	يف	بع�ش	االأحيان	– على	�سبيل	املثال	ب�سبب	

القيود	على	روؤو�ش	االأموال	اأو	حتمل	املخاطر	– فاإنها	متثل	

يف	العادة	قوة	كبرية	حتى	واإن	كانت	لديها	تداعيات	عر�سية	

�سغوط	 فاإن	 لذلك،	 ونتيجة	
	13

الفعلية. االأ�سواق	 اإىل	 تنتقل	

من	 امل�ستقبليات	 على	 الطلب	 زيادة	 عن	 النا�سئة	 االأ�سعار	

عادة	 تبدو	 مبوؤ�رض	 ا�ستثماراتهم	 يربطون	 الذين	 امل�ستثمرين	

�سغرية	يف	الواقع	العملي.

ومن	املمكن	كذلك	اأن	توفر	اأ�سا�سيات	اأ�سواق	ال�سلع	االأولية	

تعزى	 التي	 واملفاجئة	 الكبرية	 ال�سعرية	 للتغريات	 تف�سريا	

اأحيانا	للم�ساربة.	ونظرا	الأن	العر�ش	والطلب	الفعلي	غالبا	ما	

يفتقر	للمرونة	ال�سعرية	اإىل	حد	كبري	على	املدى	الق�سري	ويف	

بع�ش	االأحيان	على	املدى	املتو�سط	اأي�سا،	فمن	�ساأن	حدوث	

تغريات	حمدودة	غري	متوقعة	يف	اأ�سا�سيات	العر�ش	اأو	الطلب،	

مبا	يف	ذلك	على	�سبيل	املثال	يف	الن�ساط	العاملي،	اأن	تت�سبب	

اأخرى،	 وبعبارة	 وكبرية.	 �رضيعة	 �سعرية	 تغريات	 حدوث	 يف	

غالبا	ما	يتعني	حدوث	زيادات	�سعرية	كبرية	يف	البداية	حتى	

ميكن	حتفيز	ما	يلزم	من	انخفا�ش	الطلب	وزيادات	العر�ش	

ت�سخيم	 املمكن	 ومن	 �سحيح(.	 )والعك�ش	 االأ�سواق	 لت�سفية	

الوقائية	 االحتياطيات	 كانت	 اإذا	 املوؤقتة	 االأ�سعار	 طفرات	

اأو	الطاقة	االإنتاجية	الفائ�سة	منخف�سة	وكان	 من	املخزون	

�ساأن	 ومن	 ملمو�ش.	 نق�ش	 حدوث	 من	 يخ�سون	 امل�ستهلكون	

مثل	هذا	الت�سخيم،	رغم	عدم	حدوثه	ب�سفة	دائمة،	اأن	ي�سفر	

عن	�سلوك	مغري	للنظام	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.

تاأثري	 حالة	 يف	 حتى	 اأنه	 االأخرى،	 االعتبارات	 ومن	

التحول	املايل	الأ�سواق	ال�سلع	االأولية	على	الت�سعري،	فال	توجد	

اأدلة	وا�سحة	على	�سخامة	التاأثري	على	االأ�سعار	الفورية،	ال	

التغريات	 تكون	 و�سوف	 الدورية.	 االآفاق	 م�ستوى	 على	 �سيما	

ال�سلع	 م�ستقات	 اأ�سواق	 اندماج	 زيادة	 حم�سلة	 ال�سعرية	

اأوىل	قنوات	 	وتتمثل	
14

االأولية	يف	االأ�سواق	املالية	العاملية.

امل�ساركني	 جمموعة	 نطاق	 ات�ساع	 اأن	 يف	 الوا�سحة	 التغيري	

يف	االأ�سواق	)التي	ت�سم	م�ساركني	ي�ستثمرون	كذلك	يف	اأ�سواق	

االإطار 1-4: )تابع(

من	 وغريها	 	،”Büyükşahin and Robe (2010)“ درا�سة	 راجع	 	
11

الدرا�سات.

�سلوكيات	 اأن	 اإىل	  ”Irwin and Sanders (2010)“ درا�سة	 ت�سري	 	
12

امل�ستثمرين	الذين	يربطون	ا�ستثماراتهم	مبوؤ�رض	ميكن	التنبوؤ	بها	اإىل	حد	

كبري،	مما	ي�سهل	من	اإمكانية	املراجحة.

يف	 ال�سيولة	 مقدمي	 الأن	 كذلك	 التداعيات	 انتقال	 املمكن	 من	 	
13

الذين	يربطون	 اإىل	مراجحة	امل�ستثمرين	 اأ�سواق	امل�ستقبليات	قد	ي�سعون	

ا�ستثماراتهم	مبوؤ�رض	دون	افرتا�ش	اأي	خماطر	اإ�سافية	عن	طريق	اتخاذ	

	راجع	على	�سبيل	املثال	درا�سة	“Tang and Xiong (2011)”.مراكز	موازنة	فورية	مغطاة	وم�ستقبلية	مك�سوفة.
14

0^8-

0^6-

0^4-

0^2-

0^0

0^2

0^4

0^6IQòdG

1990 2000 2005 20101995

1^0-

0^8-

0^6-

0^4-

0^2-

0^0

0^2

0^4

0^6

0^8¢SÉëædG

1990 2000 2005 20101995

ÚeÉY IóŸ ∑ôëàe §°Sƒàe

1^5-

1^0-

0^5-

0^0

0^5

1^0ΩÉÿG §ØædG

1990 2000 2005 20101995

 ôWÉfl äGhÓY :3-4-1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

á«©∏°ùdG äÉ«∏Ñ≤à°ùŸG

 »ªàjQÉZƒd ±ÓàNG ;Éeƒj 91 IóŸ á«∏Ñ≤à°ùe Oƒ≤Y ¢SÉ°SCG ≈∏Y)
(≥≤ëàŸG …QƒØdG ô©°ùdGh »∏Ñ≤à°ùŸG ô©°ùdG ÚH

 ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùMh ;Bloomberg Financial ácöT :QOÉ°üŸG

.‹hódG ó≤ædG



اآفاق	االقت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر

�صندوق النقد الدويل | �سبتمرب	2011 	60

اأخرى(	�سوف	يرتتب	عليه	حاليا	�رضعة	ت�سعري	التغريات	غري	

االأ�سواق	 تزامنها	مع	 وزيادة	 العاملية	 العوامل	 املتوقعة	يف	

ال�سلع	 اأ�سعار	 ا�ستجابة	 تزداد	 قد	 ثانيا،	 االأخرى.	 املالية	

االأولية	لعالوات	املخاطر	العاملية،	بينما	يقارن	امل�ستثمرون	

ال�سلع	 على	 املتوقعة	 والعائدات	 يتحملونها	 التي	 املخاطر	

االأولية	مع	املخاطر	والعائدات	على	االأ�سول	املالية	االأخرى	

يف	حافظات	ا�ستثماراتهم.

يف	 الت�سعريية	 التغريات	 هذه	 توؤثر	 اأن	 نتوقع	 اأن	 وميكن	

ديناميكية	االأ�سعار	عالية	التواتر،	لكن	ال	يرجح	اأن	توؤثر	على	

�سلوكيات	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	مبعدالت	تواتر	�سهرية	اأو	ربع	

�سنوية.	وال�سبب	يف	ذلك	هو	اأن	نف�ش	هذه	العوامل	االأ�سا�سية	

كان	لها	تاأثري	على	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	قبل	التحول	املايل	

بفرتة	طويلة.	فقد	تاأثرت	االأ�سعار	دوما	بعوامل	مثل	احتماالت	

الن�ساط	العاملي	وذلك	من	خالل	اآثارها	على	العر�ش	والطلب	

املخاطر	 عالوات	 اأن	 جند	 وباملثل،	 االأولية.	 بال�سلع	 املتعلق	

والتي	  – ال�سلعية	 امل�ستقبليات	 م�ستثمري	 تعوِّ�ش	 التي	

اأ�سواق	العقود	امل�ستقبلية	املعروفة	 ت�سكل	جانبا	من	وظيفة	

– كانت	قائمة	قبل	التحول	املايل.	وعلى	 لتحويل	املخاطر	

الرغم	من	عدم	التدقيق	حتى	االآن	يف	تفح�ش	عالوات	خماطر	

تغريات	 اأن	هناك	 على	 اأدلة	 توجد	 ال�سلعية	فال	 امل�ستقبليات	

جوهرية	طراأت	عليها	)ال�سكل	البياين	3-4-1(.

بق�سور	 مقيدة	 البحثية	 الدرا�سات	 تزال	 ال	 اخلتام،	 ويف	

البيانات	 تتوفر	 التحديد،	مل	 �سبيل	 وعلى	 املتاحة.	 البيانات	

االآونة	 يف	 اإال	 املتداول	 نوع	 ح�سب	 املراكز	 بني	 متيز	 التي	

خم�ش	 لفرتة	 االأمريكية	 االأ�سواق	 �سوى	 تغطي	 وال	 االأخرية	

�سنوات.	ويتعني	توفري	هذا	التمييز	لدرا�سة	تاأثري	امل�ستثمرين	

العقود	 عائدات	 مثل	 االأ�سواق	 اأداء	 موؤ�رضات	 على	 اجلدد	

يف	 الكبري	 للتنوع	 نظرا	 املخاطر،	 وعالوات	 امل�ستقبلية	

وقد	 وامل�ستثمرين.	 املتداولني	 بني	 التداول	 ا�سرتاتيجيات	

بداأت	موؤخرا	بع�ش	الدرا�سات	البحثية	الواعدة	التي	تتبع	هذا	

15
امل�سار.

هل ي�صتدعي التحول املايل الأ�صواق ال�صلع االأولية 

اتخاذ اإجراءات على م�صتوى ال�صيا�صات؟

الدرا�سات	 خالل	 من	 قوية	 اأدلة	 تتوفر	 ال	 القول،	 خال�سة	

البحثية	على	اأن	التحول	املايل	الأ�سواق	ال�سلع	االأولية	كان	له	

اآثار	مزعزعة	لال�ستقرار.	ومن	جهة	اأخرى،	توجد	اأدلة	على	اأنه	

اأدى	اإىل	زيادة	�سيولة	االأ�سواق،	االأمر	الذي	يعزز	عموما	اكت�ساف	

من	 عدد	 تف�سري	 باالإمكان	 وي�سبح	 ت�سويهها.	 ولي�ش	 االأ�سعار	

التطورات	االأخرية،	التي	غالبا	ما	تعترب	حاالت	�ساذة،	باال�ستناد	

اإىل	االأ�سا�سيات	االقت�سادية.	فعلى	�سبيل	املثال،	يف	اأعقاب	اأي	

اأ�سعار	 لتقلبات	 الرئي�سية	 العوامل	 تتمثل	 عندما	 ركود،	 فرتة	

االأ�سول	يف	التوقعات	املتغرية	ب�ساأن	م�سار	التعايف	االقت�سادي	

العاملي،	فال	ينبغي	اأن	يكون	االرتباط	الوثيق	بني	اأ�سعار	االأ�سهم	

وال�سلع	االأولية	مثريا	للده�سة.	واال�ستنتاج	هنا	هو	اأن	التحول	

املايل	الأ�سواق	ال�سلع	االأولية	ال	ي�ستدعي	للتدخل	العاجل	على	

اإطار	 وجود	 من	 التاأكد	 يتعني	 ذلك،	 ومع	 ال�سيا�سات.	 م�ستوى	

ل�سمان	�سالمة	عمل	االأ�سواق	التي	حتكمها	العوملة	يف	اأوقات	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سواق	 يف	 الهيكلية	 التغريات	 ب�رضعة	 تت�سم	

العاملية	– حيث	حتدث	حتوالت	كبرية	واإىل	حد	كبري	دائمة	يف	

م�سادر	وقوة	الطلب	على	ال�سلع	االأولية	الرئي�سية	و�سط	حتديات	

االأ�سواق. هياكل	 يف	 م�ستمرة	 وتغريات	 العر�ش	 اأمام	 جديدة	

االإطار 1-4: )تتمة(

ودرا�سة	  ”Etula (2009)“ درا�سة	 ذلك	 على	 احلديثة	 االأمثلة	 من	 	
15

.”Büyükşahin and Robe (2010)“
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من	امل�سائل	املهمة	على	�سعيد	ال�سيا�سات	حتديد	م�ستوى	

االلتزامات	اخلارجية	ال�سافية	لبلد	ما	واملوؤثرة	على	احتماالت	

وقوع	اأزمات	الدين.	وي�سدق	هذا	االأمر	على	وجه	التحديد	يف	

العامة	 املالية	 عجز	 زيادة	 فيها	 ُترجمت	 التي	 االقت�سادات	

اخل�سوم	 ل�سايف	 م�سبوق	 غري	 تراكم	 اإىل	 اجلاري	 واحل�ساب	

االأجنبية،	على	غرار	ما	حدث	يف	ال�سنوات	االأخرية	يف	العديد	

من	االقت�سادات	املتقدمة	وبع�ش	االأ�سواق	ال�ساعدة.	ويهدف	

هذا	االإطار	اإىل	تو�سيح	ما	اإذا	اإن	كان	هناك	بالفعل	»معايري	

حدية«	تزداد	بعدها	خماطر	االنزالق	يف	االأزمات	اخلارجية	اإىل	

درجة	ال	ي�ستهان	بها	وتت�سارع	وتريتها	مع	زيادة	االنك�ساف	

للمخاطر.

تفح�ش	 طريق	 عن	 احلدية	 املعايري	 هذه	 قيا�ش	 وميكن	

االأزمة.	 فرتات	 حول	 االأجنبية	 اخل�سوم	 �سايف	 م�ستويات	

هذه	 اأن	 اإىل	 اأوروبا،	 يف	 �سيما	 ال	 االأخرية،	 التطورات	 وت�سري	

على	 تقت�رض	 ال	 اخلارجية	 االلتزامات	 يف	 احلرجة	 النقاط	

االأ�سواق	ال�ساعدة،	ومن	ثم	فاإن	التحليل	يت�سمن	اقت�سادات	

ال�سواء.	 على	 املتقدمة	 واالقت�سادات	 ال�ساعدة	 االأ�سواق	

عن	 التام	 التوقف	 بو�سفها	 اإما	 الدين	 اأزمات	 تعريف	 ويتم	

املايل	 الدعم	 من	 �سخم	 مبلغ	 �رضف	 اأو	 اخلارجي	 ال�سداد	

متعدد	االأطراف،	مبا	يف	ذلك	الدعم	املقدم	من	�سندوق	النقد	

الدويل.	ويعترب	هذا	االأخري	�سخما	عندما	يبلغ	�سايف	املبالغ	

املن�رضفة	منذ	بداية	الربنامج	حتى	نهايته	على	االأقل	�سعف	

وحتتوي	 ال�سندوق.	 يف	 املعني	 االقت�ساد	 ع�سوية	 ح�سة	

اقت�سادات	 	74 من	 جمموعة	 على	 موزعة	 اأزمة	 	62 العينة	

 Catão“ درا�سة	 وتعر�ش	 	.2010-1970 الفرتة	 مدار	 على	

ب�ساأن	 اإ�سافية	 معلومات	  ”and Milesi-Ferretti (2011)
البيانات	واختيار	العينة.

	1-5-1 البياين	 ال�سكل	 من	 العلوية	 اللوحة	 وتر�سم	

�سورة	لتطور	متو�سطات	ن�سبة	�سايف	االأ�سول	االأجنبية	اإىل	

اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	خمتلف	البلدان،	وعلى	مدار	فرتة	

وقوع	 فرتات	 على	 تركز	 بحيث	 �سنوات	 لثماين	 متتد	 زمنية	

الو�سط.	 حول	 وال�سفلي	 العلوي	 الُربيعان	 ويحدها	 االأزمات،	

وتنق�سم	اأحداث	االأزمات	اإىل	جمموعتني:	جمموعة	موؤلفة	من	

الفرتة	2007-2010	واالأخرى	موؤلفة	 الواقعة	يف	 االأزمات	

من	االأزمات	الواقعة	على	امتداد	الفرتة	1990-2007.	ومن	

اأ�سباب	هذا	التق�سيم	اأن	االأزمات	االأخرية	ال	تزال	جارية،	ومن	

وما	 االأزمة	 قبل	 ما	 مل�ساهدات	 الكاملة	 املجموعة	 فاإن	 ثم	

الفر�سة	 اإتاحة	 االآخر	هو	 وال�سبب	 بعد؛	 لي�ست	متاحة	 بعدها	

للمقارنة	بني	االأزمات	االأخرية	واالأزمات	املا�سية.								

اأن	 	1-5-1 البياين	 ال�سكل	 من	 العلوية	 اللوحة	 وتبني	

املعتاد	 يف	 تت�سم	 اخلارجية	 االأزمات	 لوقوع	 ال�سابقة	 الفرتة	

االأجنبية،	والذي	غالبا	 االأ�سول	 التدريجي	ل�سايف	 بالتدهور	

ما	يكون	اأكرث	انحدارا	يف	الفرتة	الزمنية	التي	متتد	ملدة	عامني	

االإطار 1-5: النقاط احلرجة يف االلتزامات اخلارجية واالأزمات
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ميلي�سي-فرييتي”.
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الأزمات	ما	قبل	عام	2007	وما	 بالن�سبة	 قبل	وقوع	احلدث	

ارتفاع	 من	 بدافع	 االأخرية	 االأزمات	 وقعت	 وقد	 	.2007 بعد	

يف	 الو�سط	 اأن	 ورغم	 االأجنبية،	 اخل�سوم	 �سايف	 م�ستويات	

خمتلف	البلدان	ي�سري	اإىل	م�ستوى	حدي	للنقطة	احلرجة	يرتاوح	

بني	40%	و50%،	فاإن	االأزمات	االأخرية	ت�سري	اإىل	اأن	امل�ستوى	

احلدي	بلغ	حوايل	%60.

اخلارجية	 واالأزمات	 الدين	 اأزمات	 مناذج	 بع�ش	 وتوؤكد	

ال�سداد	 اإىل	زيادة	تكلفة	عدم	 اأن	االنفتاح	غالبا	ما	يوؤدي	 اإىل	

الناجت	املحلي	هي	مقيا�ش	 اإجمايل	 اإىل	 ال�سادرات	 واأن	ن�سبة	

غري	دقيق	لقدرة	االقت�ساد	على	توليد	االإيرادات	الكافية	ل�سداد	

التزاماته	اخلارجية.	ومعنى	ذلك	اأن	�سادرات	ال�سلع	واخلدمات	

قد	تكون	مبثابة	متغري	بديل	لقيا�ش	�سايف	اخل�سوم	االأجنبية.	

ومثل	هذا	املقيا�ش	تو�سحه	اللوحة	الثانية	من	ال�سكل	البياين	

اأ�سيق	يف	 نطاق	 اختالفات	على	 يبني	وجود	 الذي	 	،1-4-1

مراكز	�سايف	اخل�سوم	االأجنبية	فيما	بني	اأزمات	ما	قبل	عام	

2007	وما	بعده،	حيث	ت�سري	االأزمات	االأخرية	واملا�سية	اإىل	

�سادرات	 من	 تقريبا	 ن�سبة	%200	 عند	 احلرجة	 النقطة	 بلوغ	

ال�سلع	واخلدمات.	وهذه	الن�سبة	تعادل	متو�سط	امل�ستوى	احلدي	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 االأجنبية	 اخل�سوم	 �سايف	 لن�سبة	

الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 ال�سادرات	 ن�سبة	 بلوغ	 عند	 	%60 البالغة	

احلدي	 امل�ستوى	 فاإن	 وبالتايل	 	.%30 قدره	 متو�سط	 املحلي	

لالأزمات	واملنخف�ش	بع�ش	ال�سيء	)حوايل	50%(	الذي	ات�سمت	

به	فرتات	االأزمة	قبل	عام	2007	يبدو	اأنه	ُيعزى	يف	جانب	منه	

النخفا�ش	االنفتاح	التجاري.

ونظرا	الأن	التزامات	�سندات	الدين	– عك�ش	التزامات	اأ�سهم	

الع�رض	 اأوقات	 يف	 ثقيال	 عبئا	 متثل	 ما	 غالبا	  – املال	 راأ�ش	

بالنقد	 مقومة	 غالبا	 اأنها	 منها	 الأ�سباب	 خا�سة،	 االقت�سادي	

االأجنبي	يف	حالة	االأ�سواق	ال�ساعدة،	فاإنه	من	ال�رضوري	على	ما	

يبدو	تق�سيم	�سايف	اخل�سوم	االأجنبية	اإىل	عن�رضيها	االأ�سا�سيني	

ف	
َّ
	وعلى	وجه	التحديد،	ُيعر

1
�سندات	الدين	واأ�سهم	راأ�ش	املال.

املركز	ال�سايف	الأ�سهم	راأ�ش	املال	كمجموع	املراكز	ال�سافية	

ما،	 بلد	 يف	 احلافظة	 وا�ستثمار	 املبا�رض	 االأجنبي	 لال�ستثمار	

املركز	 جمموع	 الدين	 ل�سندات	 ال�سايف	 املركز	 ي�سري	 بينما	

القرو�ش	والودائع(،	 ال�سايف	الأدوات	اال�ستثمار	االأخرى	)مثل	

واأدوات	ا�ستثمارات	احلافظة	املوجهة	ل�سندات	الدين،	و�سايف	

احتياطيات	النقد	االأجنبي.	اأما	اللوحة	الثالثة	من	ال�سكل	البياين	

بارتفاع	�سايف	 عادة	 تقرتن	 االأزمات	مل	 اأن	 فيبني	 	1-5-1

التزامات	اأ�سهم	راأ�ش	املال،	رغم	اأن	هذه	االلتزامات	كانت	يف	

اأكرب	كثريا	يف	االأزمات	االأخرية	مقارنة	باأزمات	ما	 املتو�سط	

الدين	 �سندات	 التزامات	 تبدو	 الوقت،	 نف�ش	 ويف	 	.2007 قبل	

وجه	 على	 ال�سفلية	 اللوحة	 وتو�سح	 باالأزمات،	 ارتباطا	 اأكرث	

الفرتة	2010-2007	 االأزمات	خالل	 اخل�سو�ش	كيف	كانت	

م�سبوقة	بزيادة	هائلة	يف	�سايف	الدين	اخلارجي.

�سايف	 متغريات	 على	 ركزت	 اأعاله	 املناق�سة	 اأن	 ورغم	

بني	 ال�سببية	 العالقة	 اإثبات	 فاإن	 الفردية،	 االأجنبية	 اخل�سوم	

ال�سماح	 يقت�سي	 الدين	 واأزمات	 االأجنبية	 اخل�سوم	 �سايف	

مب�ساركة	عوامل	اأخرى.	واإ�سافة	اإىل	ذلك،	من	االأهمية	مبكان	

االأثر	 كان	 اإذا	 ما	 تفح�ش	 يف	 القيا�سي	 االقت�ساد	 ا�ستخدام	

اإذا	ما	كان	يزداد	قوة	كلما	اقرتب	من	 – اأي	 فعال	غري	خطي	

االأول	 العمود	 يعر�ش	 الهدف،	 هذا	 ولتحقيق	 احلرجة.	 النقاط	

يكون	 حيث	 االحتمايل	 االنحدار	 نتائج	 	1-5-1 اجلدول	 من	

املتغري	التابع	ي�ساوي	1	يف	حالة	االأزمة	و�سفرا	بخالف	ذلك.	

اأنه	مع	انخفا�ش	�سايف	االأ�سول	 التقديري	 ويو�سح	املعامل	

االأجنبية	تزداد	الداللة	االإح�سائية	يف	خماطر	االأزمات.	وعلى	

غرار	النماذج	االحتمالية	»بروبيت«،	تتباين	املرونة	ذات	ال�سلة	

�سايف	 م�ستوى	 مع	 خطي	 غري	 نحو	 على	 الهام�سي(	 )التاأثري	

من	 بالقرب	 املتو�سط	 وتقرتب	من	1%	يف	 االأجنبية	 اخل�سوم	

فرتات	االأزمات	– اأي	اأن	زيادة	قدرها	نقطة	مئوية	واحدة	يف	

احتمال	 زيادة	 اإىل	 توؤدي	 االأجنبية	غالبا	ما	 �سايف	اخل�سوم	

وقوع	االأزمة	بنف�ش	القدر	تقريبا.

والعمود	الثاين	يف	اجلدول	يق�سم	�سايف	االأ�سول	االأجنبية	

اإىل	املركز	ال�سايف	يف	اأدوات	الدين	واأدوات	اأ�سهم	راأ�ش	املال.	

وكما	اأ�سلفنا،	فاإن	مركز	الدين	ال�سايف	اأهم	بكثري	من	مركز	اأ�سهم	

راأ�ش	املال	ال�سايف	بالن�سبة	ملخاطر	وقوع	االأزمات.	)فاملعامل	

اأكرث	 اإح�سائية	ويزيد	حجمه	 البالغ	1.4%	له	داللة	 التقديري	

من	اأربعة	اأ�سعاف	معامل	اأ�سهم	راأ�ش	املال.(	اأما	العمود	الثالث	

اأثر	جمموعة	من	املتغريات	التي	 من	اجلدول	1-5-1	فيحيد	

االأزمات.	ومن	 توؤثر	على	خماطر	وقوع	 باأنها	 ي�سود	االعتقاد	

احتياطيات	 على	 التاأثري	 �سلبي	 املعامل	 املتغريات	 هذه	 اأهم	

النقد	االأجنبي.	ويوحي	هذا	املعامل	باأن	زيادة	االحتياطيات	

تقلل	من	احتمال	وقوع	االأزمات	ف�سال	على	ما	لها	من	تاأثري	

الدين	 مركز	 و�سايف	 االأجنبية	 االأ�سول	 �سايف	 خالل	 من	

اأن	 التاأثري	هو	 لهذا	 املنطقي	 واالأ�سا�ش	 املعني.	 االقت�ساد	 يف	

احتياطيات	النقد	االأجنبي	هي	اأداة	خا�سعة	لل�سيطرة	املبا�رضة	

ل�سناع	ال�سيا�سات،	على	عك�ش	مثال	ودائع	القطاع	اخلا�ش	يف	

اخلارج.	ونتيجة	لذلك،	فاإن	احتياطيات	النقد	االأجنبي	ميكن	اأن	

توازن	االلتزامات	اخلارجية	على	نحو	اأكرث	فعالية	باملقارنة	

مع	اأ�سول	القطاع	اخلا�ش.

تطرحه	 ما	 مع	 عموما	 االأخرى	 املتغريات	 تاأثري	 ويتفق	

النظريات	االقت�سادية.	فارتفاع	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	مقارنة	

بينما	 االأزمة،	 احتمالية	 الناجت	املحلي	يخف�ش	من	 باإجمايل	

يوؤدي	ارتفاع	�سعر	ال�رضف	احلقيقي	)حدوث	ارتفاع	يف	املوؤ�رض(	

مقارنة	مبتو�سطه	املتحرك	على	مدى	خم�ش	�سنوات	اإىل	زيادة	

تقلبا	 االأكرث	 االقت�سادات	 تكون	 ما	 وغالبا	 االأزمة.	 احتمالية	

باملقايي�ش	التاريخية	)مع	قيا�ش	م�ستوى	التقلبات	باالنحراف	

اأكرث	عر�سة	 �سنوات(	 مدار	ع�رض	 الناجت	على	 لفجوة	 املعياري	

لالأزمات،	بينما	تكون	البلدان	االأكرث	ثراء	)مقي�سا	بن�سيب	الفرد	

الثابت	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	باآالف	الدوالرات	االأمريكية(	

اأقل	عر�سة	لالأزمات.	ومن	املتغريات	املهمة	االأخرى	يف	هذه	

االإطار 1-5: )تابع(

	ال	تتوافر	مع	االأ�سف	البيانات	التي	ت�سمح	بح�ساب	املراكز	ال�سافية	
1

بالنقد	االأجنبي.
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االنحدارات	– والتي	مل	تربزها	الدرا�سات	ال�سابقة	يف	هذا	املجال	

-		فروق	العائد	بني	ال�رضكات	االأمريكية	امل�سنفة	يف	املرتبة	

املمتازة	“AAA” وامل�سنفة	يف	املرتبة	االأقل	“AAB”،	التي	

ت�سكل	متغريا	بديال	لالأو�ساع	واالجتاهات	املالية	العاملية	اإزاء	

املخاطر.	وتبني	التقديرات	اأنه	كلما	ارتفعت	هذه	الفروق،	زادت	

احتمالية	وقوع	االأزمة.	ومن	املثري	لالهتمام	يف	هذا	املجال،	

اأنه	�سبق	النظر	يف	اإيجاد	دور	م�ستقل	ملتغريات	املالية	العامة	

مثل	ن�سبة	الدين	العام	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	وعجز	احلكومة	

العامة	بالن�سبة	الإجمايل	الناجت	املحلي	لكن	تبني	اأنه	بال	داللة	

اإح�سائية.	وي�سري	هذا	االأمر	اإىل	اأن	تاأثري	هذه	املتغريات	على	

على	 تاأثريها	 خالل	 من	 يحدث	 اإمنا	 االأزمات	 وقوع	 خماطر	

�سايف	الدين	االأجنبي	و/اأو	املتغريات	التف�سريية	االأخرى.

االأزمات	 العمود	االأخري	من	اجلدول	1-5-1	بني	 ومييز	

تفعيل	 طريق	 عن	 الالحقة	 واالأزمات	 	2007 لعام	 ال�سابقة	

متغري	�سايف	الدين	ومتغري	�سايف	اأ�سهم	امللكية،	بالرتتيب،	

مع	متغري	�سوري،	قيمته	1	بالن�سبة	للفرتة	2010-2007	

اإذا	 ما	 قيا�ش	 هو	 ذلك	 من	 والغر�ش	 ذلك.	 بخالف	 و�سفر	

اأ�سهم	راأ�ش	املال	 الدين	االأجنبي	و�سايف	 كان	تاأثري	�سايف	

عام	 منذ	 تغري	 قد	 االأزمات	 وقوع	 خماطر	 على	 االأجنبية	

بالن�سبة	 	 	-0.74 البالغة	 التقديرية	 النقطة	 وت�سري	 	.2007

تاأثري	 لها	 كان	 املرتفعة	 الدين	 مراكز	 اأن	 اإىل	 الدين	 ملتغري	

مماثلة	 نتيجة	 ظهرت	 وقد	 االأخرية.	 االأزمات	 اأثناء	 اأقوى	

بالن�سبة	ملراكز	�سايف	اأ�سهم	راأ�ش	املال،	لكن	تاأثريها	البالغ	

	
2
5%	لي�ش	له	داللة	اإح�سائية.

ما	مدى	قدرة	هذا	النموذج	التجريبي	على	التنبوؤ	»خارج	

العينة«	باآخر	موجة	من	االأزمات؟	ولالإجابة	على	هذا	ال�سوؤال،	

املدة	 خالل	 	)3( العمود	 يف	 الواردة	 املوا�سفات	 تطبيق	 مت	

اإن�ساء	قيم	مطابقة	الحتمالية	وقوع	 ،	ومت	 حتى	عام	2007	

اأزمة	يف	الفرتة	الالحقة.	وتبني	النتائج	يف	اجلدول	2-5-1	

اأن	النموذج	يتنباأ	ب�سكل	�سحيح	باحتمالية	»عالية«	حلدوث	

االأزمة	)10%	اأو	اأكرث(	لعدد	6	من	اأ�سل	11	اقت�سادا	تعر�ست	

	
3 	

.2010-2008 الفرتة	 اأثناء	 كبرية	 دين	 الأزمات	 بالفعل	

االإطار 1-5: )تابع(

اجلدول 1-5-1: تقديرات من�ذج “بروبيت” الحتماالت وق�ع االأزمات

)1()2()3()4(

–0.89***�سايف	االأ�سول	االأجنبية	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي
]0.190[

–1.41***�سايف	الدين	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي
]0.28[

***1.29–
]0.38[

***1.16–
]0.40[

–0.32�سايف	اأ�سهم	راأ�ش	املال	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي
]0.278[

**0.80

]0.394[
**1.10

]0.477[
–2.03*احتياطيات	النقد	االأجنبي	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي

]1.12[
*2.45–
]1.36[

–5.99***احل�ساب	اجلاري	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي
]1.66[

***5.29–
]1.65[

2.03***فجوة	�سعر	ال�رضف	احلقيقي

]0.50[
***1.96

]0.49[
3.69تقلبات	الناجت

]3.00[
4.41

]2.95[
–0.08***ن�سيب	الفرد	من	اإجمايل	الناجت	املحلي

]0.01[
***0.09–

]0.01[
0.44***فروق	العائد	على	�سندات	ال�رضكات	االأمريكية

]0.15[
***0.40

]0.15[
�سايف	الدين	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي،	

2009-2007

*0.74–
]0.40[

�سايف	اأ�سهم	راأ�ش	املال	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي،	

2009-2007

0.75–
]0.67[

1.9831.9831.9791.979امل�ساهدات

R2
0.060.080.270.28معامل	التحديد	ال�سبيه	

امل�سدر:	ح�سابات	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظة:	ترد	املعايري	املتينة	بني	قو�سني	اأ�سفل	كل	قيمة	تقديرية.	وت�سري	العالمات	*	و**	و***	اإىل	اأن	التقديرات	ذات	داللة	اإح�سائية	عند	م�ستوى	10%	و5%	و1%	على	الرتتيب.

	ميكن	االطالع	على	جمموعة	اأوفى	من	مناذج	االنحدار	واملناق�سات،	
2

 Catão and“	درا�سة	يف	لالأزمة،	بديل	لتعريف	املتانة	حتليل	ذلك	يف	مبا

.”Milesi-Ferretti (2011)
العينة	هو	يف	 االأزمة	يف	 	نظرا	الأن	االحتمال	غري	امل�رضوط	لوقوع	

3

احتمالية	 فاإن	 م�ساهدة(،	 	2000 من	 يقرب	 فيما	 اأزمة	 	62( 	%3 حدود	

وقوع	االأزمة	بن�سبة	10%	هي	احتمالية	مرتفعة	متاما.		
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مت	 اجلدول	 يف	 البلدان	 من	 العديد	 هناك	 ذلك،	 على	 وعالوة	

لتعريفنا	 وفقا	 الأزمات«	 تتعر�ش	 »مل	 باعتبارها	 تو�سيفها	

ال�سارم:	التوقف	عن	ال�سداد/	احل�سول	على	دعم	اإنقاذ	متعدد	

االأطراف	)مثل	بلغاريا	واإ�ستونيا	وليتوانيا	واإ�سبانيا(	تعر�ست	

النكما�سات	حادة	يف	الناجت	)على	نحو	متزامن	و/اأو	بعد	�سنة(	

اإىل	 باحلاجة	 مرتبطة	 كلي	 اقت�سادي	 اإع�سار	 حالة	 وواجهت	

ت�سحيح	خارجي	اأو�سع	نطاقا.

االأجنبية	 اأن	يرتفع	�سايف	اخل�سوم	 القول،	ما	 وخال�سة	

اإجمايل	الناجت	املحلي	ويكون	موؤلفا	 متجاوزا	حد	40%	من	

يف	معظمه	من	التزامات	دين،	تت�سارع	خماطر	وقوع	االأزمة	

اأي�سا	 دليل	 وهناك	 االلتزامات.	 �سايف	 انك�ساف	 زيادة	 مع	

 – �سعوديا	 حتوال	 �سهد	 رمبا	 احلدي	 امل�ستوى	 هذا	 اأن	 على	

اإىل	نطاق	يرتاوح	بني	50%	و60%	-	يف	ال�سنوات	االأخرية،	

التجاري.	 االنفتاح	 زيادة	 اإىل	 االأقل	 على	 جزئيا	 يرجع	 مما	

وقوع	 احتمالية	 على	 قوي	 تاأثري	 اخلارجي	 الدين	 ول�سايف	

اأثر	االأ�سا�سيات	االأخرى	مثل	ارتفاع	 االأزمة	حتى	بعد	حتييد	

وم�ستوى	 اجلاري،	 احل�ساب	 ور�سيد	 احلقيقي،	 ال�رضف	 �سعر	

م�ستوى	 ارتفاع	 على	 دليال	 اأن	 كذلك	 ووجدنا	 التطور.	

االحتياطيات	يخفف	من	خماطر	وقوع	االأزمات،	ف�سال	على	

ما	لها	من	اآثار	على	مركز	الدين	ال�سايف.

النموذج	 فاإن	 الع�رضين،	 جمموعة	 بلدان	 م�ستوى	 وعلى	

يتو�سل	اإىل	اأن	احتماالت	وقوع	االأزمات	بوجه	عام	اأقل	اأو	

امل�رضوطة	 غري	 العينة	 يف	 االأزمة	 احتمالية	 من	 من	 قريبة	

واحد	 با�ستثناء	 م�ساهدة(،	 اأزمة/1999	 	62( 	%3 والبالغة	

هو	تركيا	)ال�سكل	البياين	1-5-2(.	ومما	ال	�سك	فيه،	بينما	

جند	الداء	االإجمايل	للنموذج	جيدا،	فال	ينبغي	اعتبار	جميع	

على	 البلدان	 يف	 االأزمات	 احتمالية	 وترتيبات	 التقديرات	

اأنها	تقييمات	دقيقة	للمخاطر	اخلارجية.	فالتقديرات	تعتمد	

االإطار 1-5: )تابع(

اجلدول 1-5-2: الق�ة التنب�ؤية للنم�ذج 

البلد

ال�سنة	االأوىل	

لالأزمة

احتماليةاالأزمات	

التنبوؤية	)%(

التوقف	عن	ال�سداد	اأو	

دعم	متعدد	االأطراف 

النمو	يف	ال�سنة	االأوىل	

لالأزمة	)%(

النمو	يف	ال�سنة	الثانية	

لالأزمة	)%(

0.15–5.48ال200913بلغاريا

3.457.75نعم200910اجلمهورية	الدومينيكية

7.240.36نعم20081اإكوادور

3.11–13.90ال200912اإ�ستونيا

–4.35–2.34ال200918اليونان
.	.	.–4.35نعم201023اليونان

–0.806.69نعم20082هنغاريا
–17.95–4.24نعم200816التفيا

1.32–14.74ال200915ليتوانيا

3.681.72نعم20085باك�ستان

1.33–2.51ال200915الربتغال

.	.	.1.33نعم201020الربتغال

–0.15–3.72نعم200917رومانيا
0.95–3.50نعم200922�رضبيا

–0.15–3.72ال201010اإ�سبانيا
–0.664.83نعمT20085تركيا

–1.9414.46نعم20082اأوكرانيا
امل�سدر:	تقديرات	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل.

(%)
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على	معلومات	من	املا�سي	واأمناط	تاريخية	لالأزمات	ومن	

الراهنة	 االجتاهية	 ال�سلوكيات	 متاما	 تراعي	 ال	 فهي	 ثم	

)مبا	 املهمة	 املتغريات	 لبع�ش	 امل�ستقبل	 يف	 واملتوقعة	

يف	 العام	 الدين	 ديناميكيات	 املثال،	 �سبيل	 على	 ذلك،	 يف	

منطقة	اليورو	واليابان	والواليات	املتحدة؛	وقوة	امليزانية	

املقومة	 اخلارجية	 وااللتزامات	 العام	 للقطاع	 العمومية	

�سايف	 على	 ف�سال	 اأ�سرتاليا؛	 يف	 املحلية	 بالعملة	 اأ�سا�سا	

عجزا	 ت�سجل	 التي	 البلدان	 بع�ش	 يف	 االأجنبية	 اخل�سوم	

على	 الالزم	 من	 اأكرب	 وزنا	 وتعطي	 اجلارية(	 ح�ساباتها	 يف	

على	 الدخل	 من	 الفرد	 ن�سيب	 ارتفاع	 اأثر	 لتخفيف	 االأرجح	

االأزمات	 من	 ال�سغري	 للعدد	 )نظرا	 االأزمات	 وقوع	 خماطر	

اأثناء	فرتة	العينة(. اخلارجية	يف	االقت�سادات	املتقدمة	

االإطار 1-5: )تتمة(
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التباط�ؤ،  من  حالة  م�ؤخرا  العاملي  االقت�صاد  �صهد 

عن  امل�صتثمرين  وعزوف  املالية  التقلبات  حدة  زادت  كما 

االقت�صادي  االأداء  م�صت�يات  يف  التباين  وا�صتمر  املخاطر، 

ففي   .)1-2 البياين  )ال�صكل  العامل  مناطق  خمتلف  بني 

ال�اليات املتحدة ترتاجع الثقة يف االأداء االقت�صادي نتيجة 

االأجل  مت��صطة  م�ث�قة  خطة  وج�د  وعدم  النم�  �صعف 

للمالية العامة بغية تقلي�ض الدين. وتتعر�ض اأوروبا حاليا 

اأزمة  عن  الناجمة  املالية  ال�صغ�ط  عليها  تفر�صها  لقي�د 

الدي�ن ال�صيادية يف بلدان منطقة الي�رو الهام�صية. و�ص�ف 

تتاأثر االآفاق االقت�صادية يف هذه االقت�صادات املتقدمة اإىل 

حد بعيد بكيفية تعاملها مع التحديات التي ت�اجه ماليتها 

االقت�صادات  يف  االقت�صادي  الت��صع  وي�صتمر  العامة. 

يف  معدالته  جتاوزت  حيث  كمجم�عة  والنامية  ال�صاعدة 

اأن  غري  االأزمة.  قبل  امل�صجلة  املت��صطات  منها  قليل  عدد 

اخلارجي  الطلب  تاأثر  نتيجة  االأرجح  على  �صيرتاجع  النم� 

بالتباط�ؤ يف االقت�صادات املتقدمة الكربى. واأخريا ال يزال 

الت�صخم مرتفعا )ال�صكل البياين 2-2(. ورغم اأن ذلك يرجع 

من  االأول  الن�صف  يف  االأولية  ال�صلع  اأ�صعار  لطفرة  اأ�صا�صا 

اأي�صا  اأ�صهمت  البلدان،  الطلب، يف بع�ض  ال�صنة فاإن �صغ�ط 

والنم�  التي�صريية،  بال�صيا�صات  مدف�عة   - االأمر  ذلك  يف 

و�ص�ف  الداخلة.  الراأ�صمالية  والتدفقات  الق�ي،  االئتماين 

الت�صخمية  ال�صغ�ط  على  للق�صاء  ال�صيا�صات  ت�صديد  يتعني 

وتعزيز ح�صابات املالية العامة حتى يت�صنى ا�صتمرار النم� 

احتماالت  اأي  غياب  ويف  االقت�صادات.  هذه  يف  املت�ازن 

و�صيكة حلدوث ف�رة يف الن�صاط االقت�صادي اأو ظه�ر خماطر 

حلني  اإ�صايف  ت�صديد  اأي  تاأجيل  ميكن  العامة،  املالية  على 

انح�صار املخاطر املحيطة باال�صتقرار العاملي.

االقت�ساد	 يزال	 ال	 االأزمة	 من	 تقريبا	 �سنوات	 ثالث	 بعد	

اأ�سبح	 العاملي	يواجه	حتديات	التقلبات	غري	املنتظمة.	فقد	

�سعف	 مع	 القطب،	 ثنائي	 بطابع	 يت�سم	 االقت�سادي	 االأداء	

قبل	 كبرية	 اختالالت	 �سهدت	 التي	 االقت�سادات	 يف	 النمو	

االأخرى.	 االقت�سادات	 من	 كثري	 يف	 الن�ساط	 وقوة	 االأزمة	

التو�سع	 فاإن	عدم	توازن	 ووفقا	ملا	وردت	مناق�سته	م�سبقا،	

يرجع	اإىل	عدم	كفاية	درجة	حتول	الطلب	من	القطاع	العام	

النمو	 ومن	 املتقدمة	 االقت�سادات	 يف	 اخلا�ص	 القطاع	 اإىل	

áeRC’G πÑb Ée §°Sƒàe πHÉ≤e ‹É◊G »ŸÉ©dG ƒªædG :1-2 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

(2007-2000h 2012-2011 ÚH áÑcôŸG ájƒæ°ùdG Ò¨àdG ä’ó©e ‘  % ¥ôØdG)

‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äGôjó≤J :Qó°üŸG

 äGƒæ°ùdGh 2011 ΩÉ©d äÉ©bƒàdG øe ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ó©Ñà°ùjh .á«°SÉ«°ùdG É¡YÉ°VhCÉH á£«ëŸG Ú≤«dG ΩóY AGƒLC’ Gô¶f äÉ©bƒàdG äGƒæ°S ‘ É«Ñ«d øY äÉfÉ«H óLƒJ ’ :áXƒë∏e
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بالطلب	 املدفوع	 النمو	 اإىل	 اخلارجي	 بالطلب	 املدفوع	

مل	 وما	 والنامية.	 ال�ساعدة	 االقت�سادات	 اأهم	 يف	 الداخلي	

املايل	 اال�ستقرار	 �سيظل	 املجالني،	 هذين	 يف	 تقدم	 يتحقق	

واالقت�سادي	العاملي	معر�سا	للخطر.

ويطرح	هذا	الف�سل	روؤية	عامة	لالآفاق	العاملية	املتغرية	

ح�سب	املنطقة.	فالنمو	يف	الواليات	املتحدة	اأ�سيب	بال�سعف	

نتيجة	التباطوؤ	يف	حتول	الطلب	من	القطاع	العام	اإىل	القطاع	

التداعيات	 انت�سار	 خماطر	 تكثفت	 اأوروبا،	 ويف	 اخلا�ص.	

بلدان	 يف	 واالقت�سادية	 املالية	 امل�سكالت	 عن	 الناجمة	

منطقة	اليورو	الهام�سية.	ويف	اأنحاء	اأخرى	من	العامل،	يت�سم	

حلقت	 التي	 اخل�سارة	 اأن	 اإال	 ال�سالبة،	 من	 اأكرب	 بقدر	 النمو	

�سوف	 اليورو	 ومنطقة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 النمو	 بزخم	

تلقي	باأعبائها	على	االآفاق	امل�ستقبلية.	ويف	كومنولث	الدول	

ما	 حد	 اإىل	 مدعوما	 االقت�سادي	 التعايف	 يزال	 ال	 امل�ستقلة	

باأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	وتوا�سل	اليابان	اخلروج	تدريجيا	من	

فرتة	الركود	التي	اأعقبت	زلزال	�رشق	اليابان	املدمر	وموجة	

ال�ساعدة،	ال	 اآ�سيا	 �سهر	مار�ص	املا�سي.	ويف	 ت�سونامي	يف	

من	 الرغم	 على	 بال�سالبة	 مت�سما	 االقت�سادي	 الن�ساط	 يزال	

االنقطاعات	يف	�سل�سلة	العر�ص	ب�سبب	زلزال	اليابان.	ويظهر	

يف	 ذلك	 دون	 لكنه	 اجلنوبية	 اأمريكا	 يف	 كذلك	 القوي	 النمو	

جنوب	 اإفريقيا	 ويف	 الو�سطى.	 واأمريكا	 الكاريبي	 منطقة	

ويف	 متوا�سال.	 زخما	 عديدة	 اقت�سادات	 ت�سهد	 ال�سحراء،	

منطقة	ال�رشق	االأو�سط	و�سمال	اإفريقيا،	ت�سببت	اال�سطرابات	

االجتماعية	يف	االإ�رشار	بالنمو	يف	بع�ص	االقت�سادات،	غري	

املنطقة	 بلدان	 يف	 للناجت	 دفعة	 اأعطت	 النفط	 اأ�سعار	 قوة	 اأن	

امل�سدرة	للنفط.

جمددا  الن�صاط  �صعف  املتحدة:  الواليات 

و�صط حتديات الدين اجل�صيمة   

ي�صعى االقت�صاد االأمريكي جاهدا لرت�صيخ اأركانه يف ظل 

مط�لة  تعاف  وعملية   )3-2 البياين  )ال�صكل  متباطئ  من� 

اليقني  عدم  م�صاعر  ظل  ويف  العمل.  فر�ض  ت�فري  بغية 

وم�ارد  امل�صاكن  �ص�ق  و�صعف  العامة  باملالية  املحيطة 

االأ�رس املعي�صية وجتدد ال�صغ�ط املالية و�صعف م�صاعر ثقة 

النتائج  ق�ص�ر  احتماالت  فاإن  االأعمال  ودوائر  امل�صتهلكني 

امل�صتقبلية.  االآفاق  على  �صلبية  �صالال  تلقي  الت�قعات  عن 

الدين  لتخفي�ض  ب��صع خطة  اجلريئة  ال�صيا�صية  والتعهدات 

ثقة  انهيار مفاجئ يف  لتجنب حدوث  املت��صط  املدى  على 

يف  خطرية  ا�صطرابات  عن  ت�صفر  اأن  �صاأنها  من  االأ�ص�اق 

اال�صتقرار العاملي. ويف ال�قت نف�صه، قد ُيتاح لن�صاط القطاع 

التدابري  بع�ض  جتديد  خالل  من  ال�قاية  من  قدر  اخلا�ض 

امل�ازنة  اعتمادات  اإجمايل  اإطار  يف   - امل�ؤقتة  التن�صيطية 

تي�صريية.  نقدية  �صيا�صة  واعتماد   - املت��صط  املدى  على 

اإىل  دود-فرانك«  »قان�ن  بتنفيذ  التعجيل  ي�ؤدي  و�ص�ف 

اال�صتقرار املايل والنابعة من  التي تهدد  احلد من املخاطر 

الفائدة املنخف�صة لفرتة مط�لة. ويف كندا،  اأ�صعار  ا�صتمرار 

جند اأن التيارات اخلاف�صة القادمة من جارتها اإىل اجلن�ب 

ال�صليمة  االقت�صادية  االأ�صا�صيات  جزئيا  تع��صها  �ص�ف 
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تزال حتتفظ مب�قفها  التي ال  االأولية  ال�صلع  اأ�صعار  و  ن�صبيا 

الداعم.

وقد	فقد	الن�ساط	االقت�سادي	يف	الواليات	املتحدة	بع�ص	

النمو	حتى	 البياين	2-4(،	وتباطاأ	 )ال�سكل	 قوته	يف	2011	

	2011 عام	 من	 االأول	 الن�سف	 يف	 	%1 ال�سنوي	 معدله	 بلغ	

مقارنة	بن�سبة	2.75%	يف	الن�سف	الثاين	من	2010.	ورغم	

يف	 لال�سطرابات	 نظرا	  – الن�ساط	 يف	 تباطوؤ	 حدوث	 توقع	

املعرو�ص	من	ال�سيارات	من	جراء	الزلزال	وموجة	ت�سونامي	

يف	اليابان	والعبء	الواقع	على	الطلب	املحلي	جراء	الزيادة	

احلادة	يف	اأ�سعار	النفط	حتى	�سهر	اإبريل	– فقد	جاء	التباطوؤ	

اأكرب	من	املتوقع	يف	عدد	يونيو	2011	من	تقرير	م�صتجدات 

تدهورت	 نف�سه،	 الوقت	 ويف	 العاملي.	 االقت�صاد  اآفاق 

تقلبات	 زادت	 كما	 ب�سدة	 واالأعمال	 االأ�رش	 قطاعي	 ثقة	

التعايف،	 املخاوف	من	�سعف	 نتيجة	 زيادة	حادة	 االأ�سواق	

ال�سيادي	 االئتماين	 الت�سنيف	 درجة	 يف	 االأخري	 والتخفي�ص	

من	 القادمة	 التوترات	 وتزايد	 املتحدة،	 للواليات	 املعطاة	

اأوروبا.	ويبدو	اأن	الت�سخم	قد	بلغ	ذروته	مع	الرتاجع	االأخري	

نتيجة	 مكبوحة	 االأجور	 تزال	 وال	 االأولية.	 ال�سلع	 اأ�سعار	 يف	

�سعف	منو	فر�ص	العمل	وا�ستمرار	التباطوؤ	االقت�سادي.

االقت�سادي	بني	 النمو	 متو�سط	 يرتاوح	 اأن	 املتوقع	 ومن	

	.)1-2 )اجلدول	 	2012-2011 عام	 يف	 و%1.75	 	%1.5

وتفرت�ص	التنبوؤات	اأن	االآثار	ال�سلبية	لزلزال	اليابان	واأ�سعار	

واأن	 العام	 من	 الثاين	 الن�سف	 يف	 تت�ساءل	 �سوف	 الطاقة	

املوؤقتة	 والزيادة	 االأجور	 �رشيبة	 يف	 املوؤقتة	 التخفي�سات	

	.2012 عام	 يف	 جتديدها	 �سيجري	 البطالة	 تاأمينات	 يف	

غري	اأن	ال�رشر	الذي	اأ�ساب	ثقة	امل�ستهلكني	ودوائر	االأعمال	

اأ�سعار	امل�ساكن	 االأ�سهم	اجلارية	و�سعف	 اأ�سواق	 من	خ�سائر	

الثاين	من	 الن�سف	 اعتبارا	من	 ببطء	 تتعافى	 اأن	 )املفرت�ص	

عام	2012(،	واأخريا	ولي�ص	اآخر	�سغوط	خف�ص	ن�سب	التمويل	

ال�سنوات	 يف	 متوا�سعا	 �سيكون	 النمو	 اأن	 اإىل	 ت�سري	 بالدين	

اأن	 املتوقع	 ومن	 التاريخية.	 باملتو�سطات	 مقارنة	 املقبلة	

يف	 ويبلغ	 	،2012 نهاية	 حتى	 مرتفعا	 البطالة	 معدل	 يظل	

امل�ستمرة	 الناجت	 فجوة	 توؤدي	 و�سوف	 	.%9.1 احلايل	 الوقت	

الكلي	 الت�سخم	 يرتاجع	 حيث	 الت�سخم،	 كبح	 موا�سلة	 اإىل	

اإىل	1.25%	يف	عام	2012،	مت�سيا	مع	 من	3%	يف	2011	

الرتاجع	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.

ويف	كندا،	من	املتوقع	اأن	ينخف�ص	النمو	من	3.75%	يف	

الدفعة	 اإىل	2%	خالل	2011-2012،	نتيجة	�سحب	 	2010

اخلاف�سة	 والتيارات	 احلايل	 الوقت	 يف	 املالية	 التن�سيطية	

áeRC’G πÑb Ée §°Sƒàe πHÉ≤e ‹É◊G ƒªædG :Góæch IóëàŸG äÉj’ƒdG :3-2 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

(2007-2000h 2012-2011 ÚH áÑcôŸG ájƒæ°ùdG Ò¨àdG ä’ó©e ‘ % ¥ôØdG)
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من	تباطوؤ	الن�ساط	االقت�سادي	يف	الواليات	املتحدة.	وعلى	

الرغم	من	حدوث	ارتداد	اإيجابي	يف	توظيف	العمالة	بوترية	

اأن	 املتوقع	 فمن	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 يجري	 مما	 اأ�رشع	

االإبقاء	 اإىل	 القريب	 املدى	 التعايف	على	 تباطوؤ	وترية	 يوؤدي	

الفرتة	 البطالة	يف	حدود	7.5-7.75%	خالل	 على	معدالت	

.2012-2011

وقد	زادت	خماطر	التطورات	ال�سلبية	على	اآفاق	االقت�ساد	

اإذا	 لل�سعف	 النمو	 يتعر�ص	 و�سوف	 كبرية.	 زيادة	 االأمريكي	

مل	ت�ستمر	التخفي�سات	املوؤقتة	يف	�رشيبة	االأجور	والزيادة	

فاإن	 كذلك،	 	.2012 عام	 يف	 البطالة	 تاأمينات	 يف	 املوؤقتة	

ال�سيا�سي	 امل�ستوى	 على	 االآراء	 يف	 توافق	 اإىل	 الو�سول	 عدم	

اجلاري	 العام	 خريف	 بحلول	 الديون	 تخفي�ص	 هيكل	 ب�ساأن	

�سوف	يرتتب	عليه	زيادة	تخفي�سات	العجز	املايل	املرتكزة	

يف	بداية	الفرتة	مقارنة	مبا	هو	مفرت�ص	يف	الوقت	احلايل،	

وما	ي�ساحبها	من	اآثار	�سلبية	على	النمو.	واالأهم	من	ذلك،	اأن	

االأجل	 التاأخري	يف	االنتهاء	من	و�سع	خطة	متو�سطة	 زيادة	

لتخفي�ص	الدين	ميكن	اأن	يدفع	فجاأة	نحو	حدوث	زيادة	يف	

عالوة	املخاطر	االأمريكية،	وما	ي�ساحبها	من	عواقب	عاملية.	

لها	 تتعر�ص	 التي	 ال�سدمات	 اأن	 موؤخرا،	جند	 ات�سح	 ومثلما	

اأ�سواق	االأ�سهم	وال�سندات	االأمريكية	غالبا	ما	ترتدد	اأ�سداوؤها	

الفائدة	يف	 اأ�سعار	 واأن	�سدمات	 الرئي�سية،	 االقت�سادات	 يف	

الواليات	املتحدة	لها	اآثار	قوية	على	فروق	اأ�سعار	الفائدة	يف	

	ومن	املخاطر	االأخرى	التعايف	يف	اأ�سعار	
1
االأ�سواق	ال�ساعدة.

اأكرث	مما	كان	مفرت�سا	يف	 امل�ساكن	على	مدار	فرتة	مطولة	

االأ�سهم،	 اأ�سواق	 يف	 اخل�سائر	 وا�ستمرار	 االأ�سا�سي،	 ال�سيناريو	

واحتماالت	جتاوز	التوقعات	بالن�سبة	الأ�سعار	ال�سلع	االأولية،	

وعلى	 اال�ستهالكي.	 االإنفاق	 تقييد	 زيادة	 اإىل	 يوؤدي	 قد	 مما	

النمو	 قوة	 تزداد	 اأن	 املحتمل	 فمن	 التوقعات،	 جانب	جتاوز	

اإذا	ما	متت	ا�ستعادة	اال�ستقرار	 يف	الن�سف	الثاين	من	ال�سنة	

كان	 مما	 باأ�رشع	 االأعمال	 ودوائر	 امل�ستهلكني	 وثقة	 املايل	

متوقعا.	غري	اأن	املخاطر	ال�سلبية	ال	تزال	قائمة	ب�سورة	كلية.	

وت�سهم	هذه	املخاطر	يف	ت�سكيل	االآفاق	االقت�سادية	بالن�سبة	

لكندا،	من	خالل	التداعيات	يف	القطاعني	احلقيقي	واملايل.					

يف	 االأمريكية	 ال�سلطات	 اأمام	 االأوىل	 االأولوية	 وتتمثل	

املالية	 �سيا�سة	 م�ستوى	 االلتزام	بربنامج	عمل	موثوق	على	

يف	 لال�ستمرار	 قابل	 م�سار	 على	 العام	 الدين	 ي�سع	 العامة	

االأجل	املتو�سط،	مع	دعم	التعايف	يف	االأجل	القريب.	ولتحقيق	

هذا	الهدف	يجب	اأن	ت�ستند	خطة	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	

على	افرتا�سات	واقعية	لالقت�ساد	الكلي	واأن	تت�سمن	اإ�سالح	

�سبيل	 )على	 االإيرادات	 لزيادة	 وتدابري	 امل�ستحقات	 برامج	

املثال	ب�سد	الثغرات	واإلغاء	التخفي�سات	يف	النظام	ال�رشيبي	

يرتتب	 و�سوف	 	
2
املبا�رشة(. غري	 ال�رشائب	 وتعزيز	 تدريجيا	

على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 موقف	 توافق	 زيادة	 ذلك	 على	

املثال	 �سبيل	 على	 االقت�سادية،	 الدورة	 مع	 القريب	 املدى	

العمل	 �سوقي	 لدعم	 املوؤقتة	 التن�سيطية	 الدفعات	 خالل	 من	

املحلية،	 واحلكومات	 الواليات	 وحكومات	 وامل�ساكن،	

.IMF (2011f 	راجع	1(
1

�ساحبة	 املتحدة،	 الواليات	 وتليها	 اليابان،	 كانت	 املا�سي،	 العقد	 	خالل	
2

بني	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 يف	 احلكومية	 ال�رشيبية	 االإيرادات	 من	 ن�سبة	 اأقل	

اقت�سادات	جمموعة	ال�سبعة.
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ا�سرتاتيجية	 تطبيق	 التحتية.	ويف	ظل	 البنية	 على	 واالإنفاق	

اأقل	طموحا	للمالية	العامة	يف	االأجل	املتو�سط،	�سوف	يتعني	

اأن	يكون	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	مرتكزا	اأكرث	يف	فرتة	

البداية،	بحيث	ينطوي	على	�سحب	للتن�سيط	اال�ستثنائي	بن�سبة	

ترتاوح	بني	1%	و1.5%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	عام	

االأقل	يف	 موؤقتة	على	 ا�ستماله	على	تخفي�سات	 مع	 	،2012

�رشائب	االأجور	وزيادة	تاأمينات	البطالة	حتى	نهاية	2012	

3
الحتواء	العبء	الواقع	على	النمو	يف	االأجل	القريب.

وبالن�سبة	اإىل	كندا،	التي	تتميز	مبركز	اأف�سل	من	الواليات	

اإجراءات	 فاإن	 املايل،	 والقطاع	 العامة	 املالية	 يف	 املتحدة	

على	 حيزا	 هناك	 لكن	 ت�ستمر،	 اأن	 ميكن	 اجلارية	 التق�سف	

زيادة	 ا�ستمرت	 ما	 اإذا	 بالتوقف	 ي�سمح	 ال�سيا�سة	 م�ستوى	

خماطر	التطورات	ال�سلبية	على	النمو.

املتوقع	 من	 كثريا	 االأ�سعف	 االقت�سادية	 االآفاق	 وتدعو	

اأ�سعار	الفائدة	 �سابقا	يف	الواليات	املتحدة	اإىل	ا�ستمرار	فرتة	

التي�سريية	ملدة	اأطول،	وفقا	ملا	اأعلنه	االحتياطي	الفيدرايل	يف	

		لالطالع	على	مزيد	من	التفا�سيل،	راجع	الف�سل	االأول	ومطبوعة	ال�سندوق	
3

اأوباما	قد	اقرتح	يف	�سهر	�سبتمرب	جمموعة	من	 IMF (2011g)g.	وكان	الرئي�ص	

تدابري	التن�سيط	االإ�سافية	تو�سع	نطاق	اإعانات	البطالة،	وتو�سع	نطاق	تخفي�سات	

للعمالة،	وت�ستحدث	تخفي�سات	جديدة	على	 بالن�سبة	 االأجور	وتعمقها	 �رشيبة	

خا�سة	 �رشيبية	 خ�سومات	 وتقدم	 العمل	 الأ�سحاب	 بالن�سبة	 االأجور	 �رشيبة	

التحتية	وعلى	 البنية	 االإنفاق	على	 العاطلني	منذ	فرتة	طويلة،	وتزيد	 لتوظيف	

التحويالت	حلكومات	الواليات	واحلكومات	املحلية.	وقد	ت�سمنت	تنبوؤات	خرباء	

ال�سندوق	ما	يعادل	40%	تقريبا	من	هذه	التدابري.	و�سوف	مُتوَّل	جمموعة	التدابري	

املقرتحة	من	خالل	تدابري	اأخرى	على	جانب	االإيرادات	مبا	يف	ذلك	فر�ص	حد	

املرتفعة.	 الدخول	 الأ�سحاب	 ال�رشيبية	 واالإعفاءات	 التخفي�سات	 على	 اأق�سى	

واإذا	ما	متت	املوافقة	على	جمموعة	التدابري	وتنفيذها	بالكامل،	فاإن	التخفي�ص	

كما	 كبري،	 حد	 اإىل	 يزول	 �سوف	 	2012 لعام	 العامة	 املالية	 عجز	 يف	 املتوقع	

�سيرتتب	على	ذلك	زيادة	كبرية	يف	�سحب	الدفعة	التن�سيطية	امل�ستمدة	من	املالية	

العامة	يف	2013	اإذا	مل	يطراأ	اأي	تغيري	على	ال�سيا�سات	املفرت�سة	لهذه	ال�سنة.

االآونة	االأخرية.	وينبغي	اأن	يكون	االحتياطي	الفيدرايل	متاأهبا	

عند	 الدعم	 لتقدمي	 اإ�سافية	 تقليدية	 غري	 تدابري	 لتنفيذ	 كذلك	

اللزوم،	طاملا	ظلت	توقعات	الت�سخم	قيد	ال�سيطرة.	

عاملية،	 نقدية	 كركيزة	 االأمريكي	 الدوالر	 لهيمنة	 ونظرا	

فاإن	تغريات	ال�سيا�سة	النقدية	االأمريكية	تت�سبب	يف	تداعيات	

عاملية	كبرية،	االأمر	الذي	يوؤكد	اأهمية	احلفاظ	على	ا�ستقرار	

ومن	 �سواء.	 حد	 على	 واخلارج	 الداخل	 يف	 املايل	 القطاع	

يف	 املنخف�سة	 الفائدة	 اأ�سعار	 تكون	 اأن	 بالفعل	 املحتمل	

غريها	 يف	 الراأ�سمالية	 للتدفقات	 حمفزة	 املتحدة	 الواليات	

اأمام	 حتديا	 ا�ستيعابها	 ي�سكل	 اأن	 يحتمل	 حيث	 البلدان،	 من	

اأو	مب�ستويات	 اإمكاناتها	 تعمل	يف	حدود	 التي	 االقت�سادات	

يف	 االأخرية	 التقلبات	 توؤدي	 قد	 ذلك،	 على	 وعالوة	 	
4
اأعلى.

تذبذب	 زيادة	 اإىل	 عامليا	 املخاطر	 عن	 العزوف	 معدالت	

اتباع	 �ساأن	 من	 الوقت،	 نف�ص	 ويف	 الراأ�سمالية.	 التدفقات	

اإىل	 يوؤدي	 اأن	 الكايف	 بالقدر	 تي�سريية	 غري	 نقدية	 �سيا�سة	

اإحلاق	 وبالتايل	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 التعايف	 تعطيل	

اأكرب	 فاإن	 ال�سدد،	 هذا	 ويف	 العاملي.	 باالقت�ساد	 ال�رشر	

الواليات	 يف	 تي�سريية	 نقدية	 �سيا�سة	 اتباع	 من	 املخاوف	

االإقدام	 حتفيز	 يف	 تت�سبب	 اأن	 احتمال	 من	 تنبع	 املتحدة	

املفرط	على	حتمل	املخاطر.	وبالتايل	فاإن	التعجيل	بتنفيذ	

مقرتنا	  – املتحدة	 الواليات	 يف	 املايل	 القطاع	 اإ�سالحات	

باتخاذ	اإجراءات	مماثلة	لتعزيز	اال�ستقرار	املايل	يف	غريها	

عمليات	 الرتاكم	يف	 احتواء	 اإىل	 يوؤدي	 – �سوف	 البلدان	 من	

اأ�سعار	 بانخفا�ص	 تت�سم	 بيئة	 يف	 املفرطة	 املايل	 الرفع	

املقرر	 ح�سب	 دود-فرانك«	 »قانون	 تنفيذ	 وينبغي	 الفائدة.	

التح�سينات	 لتمويل	 املنا�سب	 الوقت	 يف	 املوارد	 توزيع	 مع	

االقت�صاد  اآفاق  تقرير	 من	 	2011 اإبريل	 عدد	 يف	 الرابع	 الف�سل	 	راجع	
4

العاملي.

اجلدول 2-1: اقت�صادات متقدمة خمتارة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة
)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

0.18.37.97.9	–0.3	–0.2	3.11.61.91.62.61.4االقت�صادات المتقدمة

9.69.19.0–2.1	–3.1–3.2	3.01.51.81.63.01.2الواليات	المتحدة

5،4
0.10.410.19.99.9–0.4	1.81.61.11.62.51.5منطقة	اليورو

3.62.52.85.14.94.8–0.5–0.4–0.7	2.3–4.00.5اليابان

4
7.97.87.8–2.3–2.7	–3.2	1.41.11.63.34.52.4المملكة	المتحدة

8.07.67.7–3.8–3.3	–3.1	3.22.11.91.82.92.1كندا

6
5.83.63.72.33.32.85.04.73.74.94.44.3اقت�سادات	متقدمة	اأخرى

للتذكرة

8.44.74.52.33.73.17.06.46.14.13.53.5االقت�سادات	االآ�سيوية	ال�سناعية	الجديدة

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدول	األف-6	يف	امللحق	االإح�سائي.
1

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

ت�ستند	اإىل	املوؤ�رش	املن�سق	الأ�سعار	امل�ستهلكني	ال�سادر	عن	املكتب	االإح�سائي	االأوروبي	»يورو�ستات«.
	4

	مركز	احل�ساب	اجلاري	م�سححا	الإبالغ	التفاوتات	يف	املعامالت	داخل	املنطقة.
5

	عدا	اقت�سادات	جمموعة	ال�سبعة	)كندا	وفرن�سا	واأملانيا	واإيطاليا	واليابان	واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة(	وبلدان	منطقة	اليورو.
6
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الالزمة	على	م�ستوى	التنظيم	والرقابة.	وينبغي	كذلك	اإحراز	

 – املايل	 النظام	 املوؤثرة	على	 املوؤ�س�سات	 التقدم	يف	حتديد	

مبا	فيها	املوؤ�س�سات	غري	امل�رشفية	– التي	�ستخ�سع	ملعايري	

بت�سوية	 املتعلقة	 امل�سائل	 معاجلة	 ويف	 اأعلى	 تنظيمية	

ال�رشوري	كذلك	 املوؤ�س�سات	عرب	احلدود.	ومن	 اأو�ساع	هذه	

زيادة	الرتكيز	على	املخاطر	النظامية	يف	مناخ	يت�سم	برتكيز	

تقلبات	ال�سوق	املتجددة	على	القطاع	املايل.

ومن	�ساأن	ال�سيا�سات	الرامية	اإىل	حتقيق	التوازن	الداخلي،	

والتي	ترتكز	على	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	بح�سافة،	اأن	

 – االأمريكي	 اجلاري	 احل�ساب	 عجز	 خف�ص	 يف	 كذلك	 ت�سهم	

وهو	اأمر	حيوي	ال�ستعادة	التوازن	العاملي	االأو�سع	نطاقا	– 

لكن	هناك	قيودا	على	حتقيق	ذلك.	وما	مل	يكن	�سبط	اأو�ساع	

اجلاري	 احل�ساب	 يت�سع	عجز	 ف�سوف	 م�ستمرا	 العامة	 املالية	

من	جديد	يف	املدى	املتو�سط،	حتى	واإن	مل	يتجاوز	م�ستويات	

املالية	 ت�سديد	 اآثار	 فاإن	 ذلك،	 اإىل	 واإ�سافة	 االأزمة.	 قبل	 ما	

العامة	على	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	االأمريكي	�سوف	تتال�سى	

مبا	 التجاريني،	 املتحدة	 الواليات	 �رشكاء	 اأهم	 قيام	 نتيجة	

فيهم	كندا	واململكة	املتحدة،	بتنفيذ	ت�سحيحات	دائمة	واأكرث	

طموحا	الأو�ساع	املالية	العامة	)راجع	الف�سل	الرابع(.		

اأوروبا: معاناة من ا�صطرابات اقت�صادية ومالية

تت�صبب عج�زات املالية العامة والدي�ن العامة املرتفعة، 

يف  االأ�ص�اق  ت�ترات  وت�صاعد  املمكن،  الناجت  وانخفا�ض 

اإثقال كاهل النم� يف معظم اأنحاء اأوروبا املتقدمة )ال�صكل 

البياين 2-5(. واإ�صافة اإىل ذلك، هناك عملية حت�ل جارية 

نح� زيادة التمييز بني خماطر الدي�ن ال�صيادية يف البلدان 

اأي  دون  يجري  حت�ل  وه�  الي�رو،  منطقة  يف  االأع�صاء 

العديد  ي�صهد  الي�رو،  تقدم منتظم. وخارج منطقة  اأو  ن�صاط 

اإيجابيا  ارتدادا  وال�رسقية  ال��صطى  اأوروبا  اقت�صادات  من 

كبريا من فرتات الرك�د العميق التي عانت منها. ومع ذلك 

ت�صري التنب�ؤات اإىل حدوث تباط�ؤ يف الن�صاط يف معظم اأنحاء 

اأوروبا، مع احتماالت ق�ص�ر النتائج عن الت�قعات )ال�صكل 

الت�قعات  تت�صكل  و�ص�ف   .)2-2 واجلدول  2-6؛  البياين 

حتركات  وفق  باأكملها  للقارة  بالن�صبة  القريب  املدى  يف 

�صانعي ال�صيا�صات ملعاجلة اأزمة الدي�ن يف منطقة الي�رو. 

وعلى وجه التحديد، �صيك�ن التنفيذ ال�رسيع للتدابري املقررة 

عامل  مبثابة  ي�لي�  �صهر  يف  االأوروبي  االحتاد  قمة  يف 

رئي�صي يف ك�صب ثقة االأ�ص�اق. غري اأنه ينبغي م�اكبة زيادة 

امل�صاركة يف املخاطر بزيادة امل�صاركة يف امل�ص�ؤولية عن 

ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية واملالية. 

التقلبات	 جتدد	 من	 احلايل	 الوقت	 يف	 اأوروبا	 وتعاين	

ال�سوقية	واالرتفاع	احلاد	يف	املخاطر	املحيطة	باال�ستقرار	

م�ستويات	 اإىل	 الفائدة	 اأ�سعار	 فروق	 ارتفعت	 فقد	 	
5
املايل.

بلدان	 يف	 والبنوك	 ال�سيادية	 الكيانات	 يف	 جديدة	 قيا�سية	

	راجع	كذلك	عدد	�سبتمرب	2011	من	تقرير	اال�صتقرار املايل العاملي.
5

اأن	 تبني	 وقد	 اليونان(.	 )خا�سة	 الهام�سية	 اليورو	 منطقة	

الفائدة	 اأ�سعار	 فروق	 ارتفاع	 مع	 بالعدوى،	 تنتقل	 ال�سغوط	

ذلك	 حتى	 تاأثرت	 قد	 تكن	 مل	 التي	 االقت�سادات	 يف	 حتى	

اأقل	 وبدرجة	 واإ�سبانيا	 واإيطاليا	 وقرب�ص	 )بلجيكا	 الوقت	

ال�سيادية	 املخاطر	 بني	 االأ�سواق	 متييز	 وزيادة	 فرن�سا(،	

االقت�سادية	 التحديات	 اإىل	 ا�ستنادا	 اليورو	 منطقة	 داخل	

واملالية	العامة	التي	تواجه	البلدان	املنفردة	ومدى	انك�ساف	

منطقة	 بلدان	 يف	 والبنوك	 ال�سيادية	 الكيانات	 على	 بنوكها	

اليورو	الهام�سية.	وقد	جتاوزت	موؤخرا	معدالت	العزوف	عن	

بور�سة	 تقلب	 »موؤ�رش	 يف	 قيا�سها	 ح�سب	 عامليا،	 املخاطر	

بلغتها	 التي	 امل�ستويات	 	،)VIX( اخليار«	 لعقود	 �سيكاغو	

ربيع	عام	2010.	ومل	 اليونانية	يف	 الديون	 اأزمة	 بداية	 يف	

اأجرتها	 التي	 ال�سغوط	 حتمل	 على	 القدرة	 اختبارات	 تتمكن	

الهيئة	امل�رشفية	االأوروبية	يف	�سهر	يوليو	2011	من	اإحراز	

وال	 الق�سري.	 املدى	 يف	 البنوك	 اأر�سدة	 لتثبيت	 كبري	 تقدم	

يزال	امل�ستثمرون	ي�سعرون	بالقلق	على	الرغم	من	التعديالت	

لال�ستقرار	 االأوروبي	 »الت�سهيل	 على	 اأدخلت	 التي	 االأخرية	

املايل«،	وتدابري	يوليو	2011	مل�ساعدة	اليونان	يف	معاجلة	

التقليدية	 غري	 التدابري	 ا�ستخدام	 يف	 والتو�سع	 ديونها،	 اأزمة	

التي	اتخذها	البنك	املركزي	االأوروبي.	

وبعد	قوة	النمو	يف	منطقة	اليورو	خالل	الربع	االأول	من	

2011	�سجل	هبوطا	حادا	يف	الربع	الثاين	كنتيجة	اإىل	حد	ما	

ل�سغوط	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	املرتفعة	على	الدخول	املتاحة	

احلقيقية	وا�ستمرار	ت�سديد	اأو�ساع	املالية	العامة،	ونتيجة	اأثر	

االأزمة	على	ثقة	امل�ستهلكني	ودوائر	االأعمال	يف	خمتلف	بلدان	

تاأخر	 وقد	 الرئي�سية.	 االقت�سادات	 ذلك	يف	 املنطقة،	مبا	يف	

منو	الطلب	املحلي	عن	مواكبة	منو	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	

اأ�سا�سا	 يرجع	 مما	 املتقدمة،	 االأوروبية	 االقت�سادات	 معظم	

منو	 ظل	 املقابل،	 ويف	 املعي�سية.	 االأ�رش	 ا�ستهالك	 لتباطوؤ	

الطلب	املحلي	قويا	خالل	الن�سف	االأول	من	العام	يف	كثري	

من	اقت�سادات	اأوروبا	الو�سطى	وال�رشقية،	اإما	ب�سبب	�سغوط	

)تركيا(	 االآن	 التي�سريية	حتى	 ال�سيا�سة	 اأو�ساع	 و�سط	 الطلب	

اأو	حلدوث	ارتداد	اإيجابي	من	االأزمة	االأخرية	)ليتوانيا(.	وقد	

تباطاأ	الطلب	اخلارجي	يف	معظم	اأنحاء	اأوروبا،	ومن	املرجح	

اأن	ي�ستمر	انخفا�سه	متا�سيا	مع	التباطوؤ	العاملي	يف	منت�سف	

الدورة	االقت�سادية.					

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 منو	 يتباطاأ	 اأن	 املتوقع	 ومن	

احلقيقي	من	معدل	�سنوي	قدره	2%	تقريبا	يف	الن�سف	االأول	

ي�سهد	 اأن	 قبل	 الثاين،	 الن�سف	 يف	 	%0.25 اإىل	 	2011 من	

ارتفاعا	اإىل	اأكرث	قليال	من	1%	يف	عام	2012.	و�سوف	ت�سكل	

خالل	 من	 الن�ساط	 على	 عبئا	 اجلارية	 املالية	 اال�سطرابات	

ال�سلبية	 االآثار	 تال�سي	 مع	 حتى	 والتمويل،	 الثقة	 انخفا�ص	

للعوامل	املوؤقتة	مثل	ارتفاع	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	وا�سطرابات	

املعرو�ص	من	جراء	زلزال	اليابان.	غري	اأن	التوقعات	تفرت�ص	

قيام	�سناع	ال�سيا�سات	االأوروبيني	باحتواء	االأزمة	يف	بلدان	

موؤمتر	 يف	 التزاماتهم	 مع	 متا�سيا	 الهام�سية،	 اليورو	 منطقة	

قمة	االحتاد	االأوروبي	يف	�سهر	يوليو.	ويف	اقت�سادات	اأوروبا	
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يف	 	%4.25 من	 �سيتباطاأ	 النمو	 اأن	 جند	 وال�رشقية	 الو�سطى	

الطلب	 لرتاجع	 نظرا	 	،2012 يف	 	%2.75 قرابة	 اإىل	 	2011

املحلي	واخلارجي	على	حد	�سواء.

بني	 كبرية	 بدرجة	 االقت�سادي	 االأداء	 يتفاوت	 و�سوف	

خمتلف	بلدان	اأوروبا:

قريبة	 يعمل	مبعدالت	 االقت�سادات	 قليل	من	 هناك	عدد	 	•
يف	 طفيفة	 بزيادة	 االأزمة،	 قبل	 ال�سائد	 املتو�سط	 من	

الطاقة	االإنتاجية	اأو	بدون	اأي	زيادة	)على	�سبيل	املثال	

و�سوي�رشا	 وال�سويد	 وبولندا	 وهولندا	 واأملانيا	 الدامنرك	

وتركيا(،	ويف	بع�ص	احلاالت	ت�سل	معدالت	البطالة	اإىل	

اأو	اأقل	منها.	وقد	 نف�ص	امل�ستويات	املعتادة	قبل	االأزمة	

الكبرية	 االقت�سادات	من	جتنب	االختالالت	 متكنت	هذه	

االإيجابي	 االرتداد	 قوة	 من	 واأفادت	 االأزمة	 �سبقت	 التي	

ت�سهد	 اأن	تركيا	 العاملية.	غري	 التحويلية	 ال�سناعات	 يف	

كبري	 حد	 اإىل	 مدفوعة	 رواج	 فرتة	 احلايل	 الوقت	 يف	

التي�سريية	املبالغ	فيها. بال�سيا�سات	

هناك	اقت�سادات	حتقق	معدالت	منو	اأقل	كثريا	من	معدالت	 	•
احلادة	 االقت�سادية	 الت�سحيحات	 ب�سبب	 االأزمة	 قبل	 ما	

املطبقة	يف	�سياق	االأزمة	املالية.	ومن	هذه	االقت�سادات	

بلدان	منطقة	اليورو	الهام�سية	التي	ال	تزال	حماطة	باأزمات	

الديون	ال�سيادية	العميقة	)اليونان،	اآيرلندا،	الربتغال(	مع	

ا�ستمرار	فرتات	الركود	اأو	النمو	اله�ص.	وهناك	اقت�سادات	

لعدد	 الت�سدي	 مع	 االأخرية	 االأزمات	 من	 تتعافى	 اأخرى	

ال�سعيفة	 امل�رشفية	 النظم	 ذلك	 يف	 مبا	 التحديات،	 من	

التفيا(.	 )اآي�سلندا،	 كليهما	 اأو	 البطالة	 معدالت	 ارتفاع	 اأو	

ويجب	على	هذه	االقت�سادات	موا�سلة	ت�سحيح	ميزانياتها	

اإىل	 االأرجح	 �سيوؤدي	على	 الذي	 االأمر	 تراخ،	 العمومية	بال	

بقاء	م�ستويات	الناجت	دون	االإمكانات	لبع�ص	الوقت.		

من	 متنوعة	 طائفة	 فتت�سمن	 املنطقة	 بقية	 اأما	 	•
من	 اأقل	 مبعدالت	 معظمها	 منو	 يرجح	 االقت�سادات،	

يت�رشر	 قليل	 عدد	 فهناك	 االأزمة.	 قبل	 ما	 متو�سطات	

نتيجة	انتقال	العدوى	من	بلدان	منطقة	اليورو	الهام�سية	

وا�ستمرار	 ال�سوقية	 التقلبات	 تزايد	 من	 حاليا	 ويعاين	

تتاأثر	 بينما	 اإ�سبانيا(	 )اإيطاليا،	 العائد	 فروق	 ارتفاع	

ي�سهد	 اأن	 املتوقع	 ومن	 اأقل.	 بدرجة	 اأخرى	 اقت�سادات	

ن�سبيا	 قويا	 منوا	 االأخرية	 الفئة	 هذه	 اقت�سادات	 بع�ص	

االأخرى	 االقت�سادات	 توا�سل	 بينما	 �رشبيا(؛	 )بلغاريا،	

�رشاعها	)كرواتيا،	اململكة	املتحدة(.							

مع	 الت�سخم،	 �سغوط	 احتواء	 يف	 النجاح	 املتوقع	 ومن	

افرتا�ص	تراجع	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	فمن	املتوقع	انخفا�ص	

اإىل	 	2011 عام	 يف	 	%2.5 من	 اليورو	 منطقة	 يف	 الت�سخم	

الو�سطى	 اأوروبا	 اقت�سادات	 ويف	 	.2012 يف	 تقريبا	 	%1.5

áeRC’G πÑb Ée §°Sƒàe πHÉ≤e ‹É◊G ƒªædG :ÉHhQhCG :5-2 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

ÚH áÑcôŸG ájƒæ°ùdG Ò¨àdG ä’ó©e ‘ % ¥ôØdG)
(2007-2000h 2012-2011 

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äGôjó≤J :Qó°üŸG

 ‘ πé°ùŸG §°SƒàŸG ÚH ¥ôØdG »g Oƒ°SC’G πÑ÷Gh á£dÉeh ƒaƒ°Sƒc ¤EG áÑ°ùædÉH áMÉàŸG äÉfÉ«ÑdG ¿EÉa ,áMÉàŸG äÉfÉ«ÑdG ¢ü≤æd Gô¶f
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الت�سخم	من	5،25%	يف	2011	 وال�رشقية	يتوقع	انخفا�ص	

اإىل	5.4%	يف	2012.			

وتهيمن	 املكثفة	 اليقني	 عدم	 اأجواء	 تكتنفها	 بيئة	 ويف	

عليها	�سغوط	اأزمة	الديون	ال�سيادية	يف	منطقة	اليورو،	متيل	

احتماالت	النمو	اأ�سا�سا	نحو	اجلانب	ال�سلبي.	ومن	اأهم	ال�سواغل	

هنا	ما	اإذا	كان	اال�ستثمار	�سيقدم	دفعة	للتعايف،	خا�سة	واأن	

وال�سيادية	يف	 ال�سندات	امل�رشفية	 العائد	على	 زيادة	فروق	

خمتلف	البلدان	االأع�ساء	يف	منطقة	اليورو	تنتقل	يف	نهاية	

املطاف	اإىل	تكاليف	متويل	ال�رشكات.	وعالوة	على	ذلك،	اإذا	

ما	ا�ستمر	انت�سار	اأزمة	الدين	من	االقت�سادات	الهام�سية	اإىل	

حدوث	 املحتمل	 فمن	 الرئي�سية	 اليورو	 منطقة	 اقت�سادات	

	ورغم	�ساآلة	حجم	
6
خلل	كبري	يف	اال�ستقرار	املايل	العاملي.

.IMF (2011a and 2011e)l	راجع		6

اجلدول 2-2: اقت�صادات اأوروبية خمتارة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب 

اجلاري، والبطالة
)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإحمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

.	.	..	.	..	.	.2.22.01.52.43.12.10.30.10.4اأوروبا

1.81.61.31.92.81.70.80.81.09.49.29.1بلدان اأوروبا المتقدمة

4،5
0.10.410.19.99.9–1.81.61.11.62.51.50.4منطقة	اليورو

3.62.71.31.22.21.35.75.04.97.16.06.2األمانيا

9.89.59.2–2.5–2.7–1.41.71.41.72.11.41.7فرن�سا

8.48.28.5–3.0–3.5–1.30.60.31.62.61.63.3اإيطاليا

20.120.719.7–3.1–3.8–0.81.12.02.91.54.6–0.1اإ�سبانيا

1.61.61.30.92.52.07.17.57.74.54.24.2هولندا

2.12.41.52.33.22.01.00.60.98.47.98.1بلجيكا

2.13.31.61.73.22.22.72.82.74.44.14.1النم�سا

12.516.518.5–6.7–8.4–4.72.91.010.5–2.0–5.0–4.4اليونان

12.012.213.4–6.4–8.6–1.43.42.19.9–1.8–1.32.2البرتغال

3.63.52.21.73.12.03.12.52.58.47.87.6فنلندا

1.10.60.51.81.913.614.313.9–0.41.51.6–0.4اآيرلندا

14.413.412.3–1.1–1.3–4.03.33.30.73.61.83.5الجمهورية	ال�سلوفاكية

7.38.28.0–2.1–1.7–1.21.92.01.81.82.10.8�سلوفينيا

3.53.62.72.33.61.47.89.810.36.25.86.0لك�سمبرغ

3.16.54.02.95.13.53.62.42.316.913.511.5اإ�ستونيا

6.47.47.2–7.6–7.2–1.00.01.02.64.02.47.7قبر�ص

6.96.36.2–4.8–3.8–3.12.42.22.02.62.34.8مالطة

5
7.97.87.8–2.3–2.7–1.41.11.63.34.52.43.2المملكة	المتحدة

5.74.43.81.93.02.56.35.85.38.47.46.6ال�سويد

2.72.11.40.70.70.915.812.510.93.63.43.4�سوي�سرا

7.36.76.6–3.4–3.3–2.32.01.81.51.82.03.7الجمهورية	الت�سيكية

0.31.72.52.41.72.212.414.012.83.63.63.5النرويج

1.71.51.52.33.22.45.16.46.44.24.54.4الدانمرك

1.93.28.17.16.0–2.52.55.44.24.510.2–3.5اآي�سلندا

6
.	.	..	.	..	.	.–5.4–6.2–4.54.32.75.35.24.54.6اأوروبا ال�صاعدة

11.910.510.7–7.4–10.3–8.96.62.28.66.06.96.6تركيا

9.69.49.2–5.1–4.8–3.83.83.02.64.02.84.5بولندا

7.65.04.8–4.6–4.5–1.53.56.16.44.34.3–1.3رومانيا

1.21.81.74.93.73.02.12.01.511.211.311.0هنغاريا

1.60.610.310.29.5–0.22.53.03.03.82.91.0بلغاريا

19.620.520.6–8.9–7.7–1.02.03.06.211.34.37.2�سربيا

12.212.712.2–2.7–1.8–0.81.81.03.22.41.1–1.2كرواتيا

17.815.514.0–2.7–1.36.03.41.24.22.61.81.9ليتوانيا

19.016.114.5–4.22.33.61.00.5–4.03.01.2–0.3التفيا

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدولني	األف	-6	واألف	-7	يف	امللحق	االإح�سائي.	
1

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

	و�سع	احل�ساب	اجلاري	م�سححا	الإبالغ	التفاوتات	يف	املعامالت	داخل	املنطقة.
4

	ا�ستنادا	اإىل	املوؤ�رش	املن�سق	الأ�سعار	امل�ستهلكني	ال�سادر	عن	املكتب	االإح�سائي	االأوروبي.
5

	ت�سمل	كذلك	األبانيا،	والبو�سنة	والهر�سك،	وكو�سوفو،	وجمهورية	مقدونيا	اليوغو�سالفية	ال�سابقة،	واجلبل	االأ�سود.
8
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اقت�سادات	 بني	 االنك�ساف	 وم�ستوى	 املبا�رشة	 التجارة	

اليورو	 منطقة	 وبلدان	 جهة	 من	 وال�رشقية	 الو�سطى	 اأوروبا	

الديون	 مل�ساكل	 ت�ساعد	 اأي	 فاإن	 اأخرى	 جهة	 من	 الهام�سية	

الرئي�سية	 اليورو	 اقت�سادات	 يف	 املايل	 والقطاع	 ال�سيادية	

ال�ساعدة،	نظرا	 اأوروبا	 النمو	يف	 اإ�سعاف	 �سوف	يت�سبب	يف	

للروابط	املالية	واالقت�سادية	القوية	بينها.	ومتيل	املخاطر	

اخلارجية	اأي�سا	نحو	اجلانب	ال�سلبي،	حيث	تظهر	التداعيات	

ال�سلبية	من	جراء	تباطوؤ	م�سار	النمو	يف	الواليات	املتحدة	اأو	

االأمريكية	 العامة	 املالية	 �سيا�سات	 يف	 االأ�سواق	 ثقة	 انهيار	

مما	يوؤدي	اإىل	حدوث	انخفا�ص	حاد	يف	التدفقات	الراأ�سمالية	

الداخلة،	اأو	من	جراء	عودة	ارتفاع	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.

منطقة	 اقت�سادات	 يف	 العامة	 املالية	 �سيا�سات	 وتبدو	

احلايل،	 الوقت	 يف	 لها	 املقرر	 ح�سب	 عموما	 مالئمة	 اليورو	

ومع	ذلك	فاإن	اإجراء	اأي	اإ�سالح	اإ�سايف	يف	برامج	امل�ستحقات	

م�ستوى	 على	 للت�رشف	 اأكرب	 حيز	 توفري	 على	 ي�ساعد	 �سوف	

احلكومات	 من	 كثري	 اإعالن	 بالرتحيب	 ويحظى	 ال�سيا�سة.	

موؤخرا	اتخاذها	تدابري	لزيادة	تقييد	اأو�ساع	املالية	العامة	

و/اأو	امل�سي	قدما	بتنفيذ	بع�ص	التدابري	وينبغي	العمل	على	

البلدان	 بع�ص	 على	 يتعني	 اأنه	 غري	 املقرر.	 ح�سب	 تنفيذها	

حتديد	التدابري	التي	�سيتم	ا�ستخدامها	لتحقيق	اأهدافها	املالية	

البلدان	 بع�ص	 ويف	 اإ�سبانيا(.	 )فرن�سا،	 املتو�سط	 املدى	 على	

توقعات	 اأن	 جند	 وال�سويد(	 وهولندا	 اأملانيا	 )مثل	 االأوروبية	

التثبيت	 الأدوات	 ي�سمح	 حيزا	 توفر	 القوية	 العامة	 املالية	

التلقائي	بالعمل	بكامل	طاقتها	يف	معاجلة	مفاجاآت	النمو.	

ف�سوف	 احلالية	 التوقعات	 عن	 قا�رشا	 الن�ساط	 جاء	 ما	 واإذا	

اأن	 تاريخيا	 املنخف�سة	 العائدات	 ذات	 البلدان	 على	 يتعني	

تنظر	يف	تاأجيل	تنفيذ	بع�ص	الت�سحيحات	املزمعة	)اأملانيا	

بالفعل	 التعايف	 اأركان	 واإذا	ما	تر�سخت	 واململكة	املتحدة(.	

التعجيل	 يتعني	 ف�سوف	 وتركيا(	 بولندا	 املثال	 �سبيل	 )على	

املالية	 ح�سابات	 لتقوية	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ب�سبط	

ا�ستمرار	حتول	اجتاه	 العامة	وتوفري	احليز	املايل	يف	حالة	

الت�سخمية.	 ال�سغوط	 ولدرء	 الداخلة	 الراأ�سمالية	 التدفقات	

وينبغي	كذلك	دعم	عمليات	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	يف	

كل	البلدان	باتخاذ	تدابري	هيكلية	لتعزيز	توقعات	النمو.

وانخفا�ص	 اليورو	 منطقة	 يف	 التعايف	 ل�سعف	 ونظرا	

ال�سغوط	الت�سخمية	وت�سبع	املناخ	كليا	باأجواء	عدم	اليقني	

املركزي	 البنك	 يخف�ص	 اأن	 ينبغي	 واملايل،	 االقت�سادي	

االأوروبي	�سعر	الفائدة	االأ�سا�سي	اإذا	ا�ستمرت	خماطر	التطورات	

اأن	يحافظ	 ال�سلبية	التي	تهدد	النمو	والت�سخم.	كذلك	ينبغي	

التقليدي	الحتواء	 دعمه	غري	 على	 االأوروبي	 املركزي	 البنك	

التزامات	قمة	 االأقل	حتى	يتم	تنفيذ	 ال�سوقية	على	 التقلبات	

�سهر	يوليو	لالحتاد	االأوروبي.	ويف	البلدان	االأخرى،	مبا	يف	

ذلك	اقت�سادات	اأوروبا	الو�سطى	وال�رشقية،	ميكن	التدرج	اأكرث	

يف	التقييد	النقدي	نظرا	ال�ستمرار	ال�سعف	امللحوظ	يف	البيئة	

االقت�سادية.

رئي�سية.	 اأولوية	 ي�سكل	 املايل	 النظام	 تعزيز	 يزال	 وال	

املال	 راأ�ص	 زيادة	 بجهود	 الفور	 على	 قدما	 امل�سي	 وينبغي	

يف	 حتديدها	 مت	 التي	 الفجوات	 ل�سد	 اخلا�سة	 امل�سادر	 من	

ينبغي	 كما	 ال�سغوط	 حتمل	 لقدرة	 االأخرية	 االختبارات	

املراقبون	 اعتربه	 عما	 طموحا	 اأكرث	 اجلهود	 هذه	 تكون	 اأن	
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راأ�ص	 اأ�سهم	 زيادة	 يف	 الهدف	 يتمثل	 اأن	 وينبغي	 �رشوريا.	

اأقرته	 الذي	 االأدنى	 احلد	 تتجاوز	 لكي	 امل�رشيف	 املال	

حددها	 التي	 الفرتة	 من	 اأق�رش	 فرتة	 ويف	 	3 بازل	 اتفاقية	

يف	 املرونة	 بتوخي	 ال�سماح	 مع	 لالتفاقية،	 الزمني	 اجلدول	

ا�ستخدام	االأدوات	االحرتازية	الكلية	ملعاجلة	املخاطر	املالية	

والنظامية	يف	كل	بلد	على	حدة.	ونظرا	لزيادة	تعر�ص	بنوك	

التمويل	 اأ�سواق	 يف	 املحتمل	 التعرث	 ملخاطر	 اليورو	 منطقة	

يف	 املعلنة	 االلتزامات	 باعتماد	 االإ�رشاع	 ينبغي	 باجلملة،	

قمة	االحتاد	االأوروبي	املنعقدة	يف	�سهر	يوليو	وذلك	بالتنفيذ	

»الت�سهيل	 اإىل	 املمنوحة	 املو�سعة	 لل�سالحيات	 الكامل	

من	 �سندات	 �رشاء	 خالل	 من	 املايل«	 لال�ستقرار	 االأوروبي	

اقت�سادات	 ويف	 البنوك.	 ر�سملة	 ودعم	 الثانوية	 االأ�سواق	

النظم	 ت�ستعيد	 وال�رشقية،	 الو�سطى	 اأوروبا	 يف	 االأزمة	

القطاعات	 �سعف	 كان	 واإن	 تدريجيا	 ا�ستقرارها	 امل�رشفية	

املالية	ال	يزال	قائما	حيث	ال	تزال	جودة	االأ�سول	والربحية	

مت�سمة	بال�سعف.	ويف	هذه	احلاالت،	يكون	التباطوؤ	يف	�سحب	

ا�ستعادة	 مع	 يربره	 ما	 له	 باالأزمات	 املرتبطة	 الدعم	 تدابري	

القطاع	امل�رشيف	عافيته.	ويف	االقت�سادات	االأخرى،	مبا	يف	

ذلك	االقت�سادات	التي	ظلت	حتى	وقت	قريب	ت�سهد	منوا	قويا	

اأن	 يتعني	 االأموال،	 روؤو�ص	 بتدفقات	 مدفوعا	 االئتمان	 يف	

تظل	الرقابة	املالية	متيقظة	الحتمال	تردي	ا�ستقرار	النظام	

امل�رشيف	من	جراء	التناق�ص	امل�ستمر	يف	التمويل	باجلملة	اأو	

التدهور	املتوا�سل	يف	جودة	االأ�سول.

احتواء	 جانب	 اإىل	 ال�سيا�سات،	 اأمام	 االأكرب	 التحدي	 اأما	

بالتكامل	 قدما	 امل�سي	 على	 الت�سجيع	 يف	 فيتمثل	 االأزمة،	

عن�رشا	 القوية	 االأوروبية	 احلوكمة	 اأطر	 وت�سكل	 االأوروبي.	

العامة	 املالية	 �سيا�سات	 بني	 االت�ساق	 حتقيق	 يف	 اأ�سا�سيا	

واحلد	من	االختالالت	اخلارجية.	و�سوف	توؤدي	زيادة	التكامل	

واخلدمات	 واملنتجات	 العمل	 اأ�سواق	 بني	 فيما	 واملرونة	

االأمر	 ال�سدمات.	وي�سكل	هذا	 الت�سحيح	ملواجهة	 تي�سري	 اإىل	

القطاع	 اإىل	 بالن�سبة	 مهما	 عامال	 اخل�سو�ص	 وجه	 على	

املايل،	الذي	يحتاج	ب�سفة	عاجلة	اإىل	اإطار	متكامل	بالفعل	

متكاملة	 ورقابة	 موحدة	 بقواعد	 يتميز	 املايل،	 لال�ستقرار	

القدرة	 زيادة	 يف	 االأمل	 يقوي	 الذي	 االأمر	 االأعباء،	 وتقا�سم	

على	ال�سمود	اأمام	ال�سدمات	امل�ستقبلية.	وقد	اأحرز	قدر	كبري	

ال�سيادية	 الديون	 اإطار	لتقا�سم	خماطر	 التقدم	يف	و�سع	 من	

	ويتمثل	التحدي	يف	هذا	ال�ساأن	يف	التاأكد	
7
يف	منطقة	اليورو.

مرهونا	 يكون	 االإطار	 هذا	 خالل	 من	 يقدم	 دعم	 اأي	 اأن	 من	

اإىل	 الو�سول	 بغية	 امل�ستمر	 للت�سحيح	 الداعمة	 بالرتتيبات	

زيادة	 اأن	 اأف�سل.	وجدير	باالهتمام	 مراكز	مالية	وخارجية	

امل�ساركة	 بزيادة	 اقرتانه	 �سيقت�سي	 املخاطر	 يف	 امل�ساركة	

واملالية.	 الكلية	 االقت�سادية	 ال�سيا�سات	 عن	 امل�سوؤولية	 يف	

على	 لالطالع	 املايل	 الرا�صد  تقرير	 من	 	2011 �سبتمرب	 عدد	 راجع	 		
7

اإ�سالحات	موؤ�س�سية	مهمة	يف	اقت�سادات	اأوروبية	اأخرى.

وال	بد	اأن	تكون	البلدان	م�ستعدة	للت�سحية	با�ستقاللية	بع�ص	

�سيا�ساتها	لتحقيق	ال�سالح	العام	االأوروبي.

يف	 تقدما	 اخلارجي	 التوازن	 اإعادة	 عملية	 �سهدت	 وقد	

منطقة	اليورو،	مما	يرجع	يف	االأ�سا�ص	النخفا�ص	منو	الطلب	

يف	 اأكرث	 انخف�ص	 اجلارية	 احل�سابات	 عجز	 اأن	 غري	 املحلي.	

االأزمة،	 من	 ت�رشرت	 التي	 الهام�سية	 اليورو	 منطقة	 بلدان	

وال�رشقية	 الو�سطى	 اأوروبا	 اقت�سادات	 ببع�ص	 مقارنة	

	2008 عامي	 بني	 لها	 تعر�ست	 التي	 االأزمات	 غ�سون	 يف	

و2009	)التفيا	وليتوانيا(.	ويف	جمموعة	البلدان	االأوىل،	مت	

اإحالل	التمويل	الر�سمي	واملقدم	من	البنك	املركزي	االأوروبي	

حمل	التدفقات	الراأ�سمالية	اخلا�سة	الداخلة.	ويف	املجموعة	

اإىل	 الراأ�سمالية	 التدفقات	 اجتاه	 يف	 التحول	 اأدى	 االأخرية،	

فر�ص	ت�سحيحات	حادة	يف	عجز	احل�سابات	اجلارية،	والتي	

يجري	اإلغاوؤها	تدريجيا	يف	الوقت	احلايل.	وبالتايل،	�سوف	

اقت�سادات	 يف	 التوازن	 اإعادة	 عملية	 يف	 اال�ستمرار	 يتعني	

برامج	 توؤدي	 حيث	 الوقت	 لبع�ص	 الهام�سية	 اليورو	 منطقة	

اإىل	 النمو	 �سعف	 من	 عليها	 يرتتب	 وما	 الداخلي	 الت�سحيح	

ال�سدد،	 واإعادة	هيكلتها.	ويف	هذا	 االأجور	 ت�سجيع	تخفي�ص	

منطقة	 يف	 احلالية	 العامة	 املالية	 خطط	 طبيعة	 اأن	 جند	

اليورو	– حيث	يقل	الت�سحيح	يف	اقت�سادات	الفائ�ص	ويزيد	

يف	اقت�سادات	العجز،	مبا	يف	ذلك	ا�ستخدام	تدابري	دائمة	بدال	

– تدعم	زيادة	ت�سييق	 اإلغاء	الدفعات	التن�سيطية	 من	جمرد	

منطقة	 اقت�سادات	 بني	 فيما	 اجلاري	 احل�ساب	 اختالالت	

اأوروبا	 يف	 االأخرى	 االقت�سادات	 من	 العديد	 ويف	 اليورو.	

ال�ساعدة	)	مثل	تركيا(	ال	يزال	اال�ستمرار	يف	ت�سديد	�سيا�سة	

اإجراء	 احتماالت	 رئي�سيا	يف	احلد	من	 العامة	عامال	 املالية	

ت�سحيح	حاد	غري	متوقع	يف	احل�ساب	اجلاري	يف	امل�ستقبل.		

كومنولث الدول امل�صتقلة: انخفا�ض م�صتوى 

اأداء النمو

امل�صتقلة  الك�من�لث  دول  يف  ر�ص�خه  التعايف  ي�ا�صل 

االقت�صادي  الن�صاط  على  القي�د  ا�صتمرار  ظل  يف  حتى 

نتيجة جه�د قطاع االأ�رس والقطاع املايل اجلارية خلف�ض 

مدع�ما  النم�  يزال  ال  وبينما  بالدي�ن.  التم�يل  ن�صب 

احتماالت  زادت  االأولية، فقد  ال�صلع  اأ�صعار  بق�ة  االآن  حتى 

وعلى  العاملي.  الن�صاط  تباط�ؤ  ظل  يف  ال�صلبية  التط�رات 

غرار االأو�صاع يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية االأخرى، 

املايل  احليز  بناء  اإعادة  على  اجله�د  ترتكز  اأن  ينبغي 

واإبقاء الت�صخم قيد ال�صيطرة. كذلك يتعني اإجراء اإ�صالحات 

رئي�صية لتعزيز بيئة االأعمال، وتط�ير النظم املالية، وبناء 

م�ؤ�ص�صات ق�ية لزيادة اإمكانات النم� يف املنطقة.

ونظرا	لقوة	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	حتى	االآن،	وا�سل	النمو	يف	

دول	الكومنولث	امل�ستقلة	تعافيه	واإن	كان	بدرجة	متوا�سعة	
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مقارنة	مبعدالت	التو�سع	امل�سجلة	قبل	االأزمة	)ال�سكل	البياين	

2-7(.	وال	يزال	الطلب	املحلي	مكبوحا	يف	االقت�سادات	ذات	

النظم	املالية	ال�سعيفة	والتي	ت�سهد	تخفي�سا	م�ستمرا	يف	ن�سب	

التمويل	بالديون.	كذلك،	ال	تزال	م�ستويات	حتويالت	العاملني	يف	

اخلارج	والتدفقات	الراأ�سمالية	اأقل	من	امل�ستويات	امل�سجلة	يف	

الفرتة	ال�سابقة	لوقوع	االأزمة،	عندما	كان	العديد	من	اقت�سادات	

املنطقة	يواجه	تزايد	�سغوط	فورة	الن�ساط	االقت�سادي.	و�سوف	

يوؤدي	التباطوؤ	االقت�سادي	العاملي	وزيادة	عزوف	امل�ستثمرين	

عن	املخاطر	اإىل	فر�ص	حتديات	على	املنطقة	من	خالل	زيادة	

القيود	على	بيئة	التمويل	اخلارجي.					

ومن	املتوقع	اأن	يبلغ	متو�سط	النمو	4.5%	خالل	2011-

اأن	 غري	 	.)3-2 واجلدول	 2-8؛	 البياين	 )ال�سكل	 	2012

التوقعات	تتباين	ب�سدة	بني	خمتلف	اقت�سادات	املنطقة:

	%4.5 نحو	 اإىل	 رو�سيا	 يف	 النمو	 ي�سل	 اأن	 املتوقع	 فمن	 	•
بالن�سبة	 التوقعات	 وتاأتي	 الفرتة	2012-2011.	 خالل	

اأ�سعف	مما	ورد	يف	 ا�ستمرار	قوتها،	 النفط،	رغم	 الأ�سعار	

االقت�صاد  اآفاق  م�صتجدات  تقرير	 من	 	2011 يونيو	 عدد	

العاملي.	وعالوة	على	ذلك،	ال	تزال	التدفقات	الراأ�سمالية	

قبل	 والنمو	 اخلا�ص،	 والطلب	 االئتمان،	 حفزت	 التي	  –
وقوع	االأزمة	– غائبة	عن	ال�ساحة	نظرا	ال�ستمرار	ت�سكك	

الفرتة	 يف	 ال�سيا�سي	 اليقني	 عدم	 اأجواء	 اإزاء	 امل�ستثمرين	

غري	 االأعمال	 ومناخ	 الرئا�سية	 لالنتخابات	 ال�سابقة	

امل�سجع.

من	 للطاقة،	 امل�سدرة	 االأخرى	 االقت�سادات	 معظم	 ويف	 	•
الطاقة	 اأ�سعار	 تراجع	 مع	 النمو	 ينخف�ص	 اأن	 املتوقع	

اال�سطرابات	 اأن	 غري	 	.2012 عام	 يف	 ال�سيء	 بع�ص	

املتعلقة	بال�سيانة	يف	اإنتاج	النفط،	يف	اأذربيجان،	�سوف	

ت�سفر	عن	تباطوؤ	حاد	يف	النمو	خالل	عام	2011	– رغم	

النفطي،	 غري	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 منو	 وترية	 ت�سارع	

املوافقة	 متت	 التي	 الكبرية	 التكميلية	 املوازنة	 نتيجة	

العام	 اإيجابي	يف	 ارتداد	 – ليعقبه	 عليها	يف	�سهر	مايو	

التايل.	ومن	املتوقع	عموما	انخفا�ص	الناجت	النفطي	على	

احلالية	 النفط	 حقول	 بلوغ	 لقرب	 نظرا	 املتو�سط	 املدى	

االإنتاجية.	ويف	كازاخ�ستان،	من	 االأق�سى	لطاقتها	 احلد	

كانت	 عما	 النفطي	 االإنتاج	 زيادة	 تنخف�ص	 اأن	 املتوقع	

عليه	يف	ال�سنوات	ال�سابقة.	ومن	املتوقع	كذلك	اأن	يرتاجع	

مقارنة	 قليال	 النفطي	 غري	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 منو	

باالرتداد	االإيجابي	القوي	يف	عام	2010	يف	كازاخ�ستان	

وكذلك	يف	تركمان�ستان.

اأن	 املتوقع	 فمن	 للطاقة،	 امل�ستوردة	 االقت�سادات	 اأما	 	•
	.2010 عام	 يف	 امل�سجلة	 تقريبا	 الوترية	 بنف�ص	 تتو�سع	

اإىل	 توؤدي	 �سوف	 متنوعة	 خا�سة	 عوامل	 هناك	 اأن	 غري	

مثل	 االقت�سادات:	 هذه	 من	 بع�ص	 يف	 النمو	 ارتفاع	

العام	 يف	 الزراعية	 املحا�سيل	 �سعف	 من	 التعايف	

جمهورية	 يف	 االإيجابي	 واالرتداد	 اأرمينيا	 يف	 املا�سي	

املدنية	 القالقل	 الناجم	عن	 االنكما�ص	 قريغيز�ستان	من	

áeRC’G πÑb Ée §°Sƒàe πHÉ≤e ‹É◊G ƒªædG :á∏≤à°ùŸG ∫hódG ådƒæeƒc :7-2 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

(2007-2000h 2012-2011 ÚH áÑcôŸG ájƒæ°ùdG Ò¨àdG ä’ó©e ‘ % ¥ôØdG)
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1
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اأخرى،	من	 ال�سابقة.	ومن	جهة	 ال�سيا�سية	 واال�سطرابات	

املتوقع	اأن	تتعر�ص	بيالرو�ص	لتباطوؤ	حاد	يف	النمو	نظرا	

وحتول	 العملة	 اأزمة	 �سياق	 يف	 املحلي	 الطلب	 النكما�ص	

اجتاه	التدفقات	الراأ�سمالية.

وقد	بداأ	معدل	الت�سخم	الكلي	يف	االرتفاع	وت�سري	التنبوؤات	

اإىل	بلوغه	م�ستوى	اخلانتني	يف	العديد	من	اقت�سادات	املنطقة.	

االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 يف	 احلاد	 لالرتفاع	 غالبا	 ذلك	 ويرجع	

يف	 الغذاء	 ح�سة	 وارتفاع	 العام	 من	 االأول	 الن�سف	 خالل	

�سلة	اال�ستهالك	يف	هذه	االقت�سادات،	ولكنه	يرجع	كذلك	يف	

بع�ص	احلاالت	ل�سغوط	الطلب	احلالية	اأو	االأخرية	)اأذربيجان،	

وبيالرو�ص،	وجمهورية	قريغيز�ستان،	واأوزبك�ستان(.

وجه	 على	 امل�ستقلة	 الكومنولث	 دول	 منطقة	 وتتعر�ص	

العامل،	وهو	 التداعيات	من	بقية	 انتقال	 اخل�سو�ص	ملخاطر	

املالية	 االأزمة	 اأثناء	 االقت�سادي	 االنهيار	 عليه	 يدلل	 ما	

اأ�سا�سيا	تتحدد	 ال�سلع	االأولية	متثل	عامال	 العاملية.	فاأ�سعار	

االقت�سادات	 معظم	 يف	 االقت�سادية	 امل�سائر	 اأ�سا�سه	 على	

الكبرية	يف	املنطقة،	بينما	ال	يزال	التمويل	اخلارجي	مبثابة	

عن�رش	حيوي	للنمو	يف	اال�ستثمار	واال�ستهالك.	ويف	املقابل،	

هناك	عواقب	كثرية	لالأداء	االقت�سادي	يف	هذه	االقت�سادات،	

يف	 االأخرى	 االقت�سادات	 من	 كثري	 على	 رو�سيا،	 �سيما	 ال	

		
8
املنطقة،	واأهمها	من	خالل	حتويالت	العاملني.

للتطورات	 ال�سافية	 املخاطر	 زادت	 اخللفية،	 هذه	 واإزاء	

من	 االإيجابي،	 اجلانب	 فعلى	 بالتوقعات.	 املحيطة	 ال�سلبية	

حدوث	 من	 للطاقة	 امل�سدرة	 البلدان	 ت�ستفيد	 اأن	 املتوقع	

زيادة	جديدة	يف	اأ�سعار	النفط،	و�سوف	توؤدي	زيادة	حتويالت	

تكاليف	 ارتفاع	 حدة	 من	 التخفيف	 اإىل	 رو�سيا	 من	 العمالة	

املقابل،	 للطاقة.	ويف	 امل�ستوردة	 للبلدان	 بالن�سبة	 الواردات	

اأ�سعار	ال�سلع	 اأكرث	حدة	�سيخف�ص	 فاإن	حدوث	تباطوؤ	عاملي	

التوقعات	 تخفي�ص	 اإىل	 �سيوؤدي	 الذي	 االأمر	 اأكرث،	 االأولية	

اأن	زيادة	العزوف	 اإىل	ذلك،	جند	 بالن�سبة	للمنطقة.	واإ�سافة	

التدفقات	 يبعد	 قد	 العاملي	 امل�ستوى	 على	 املخاطر	 عن	

املتوقع،	 من	 اأطول	 لفرتة	 االقت�سادات	 هذه	 عن	 الراأ�سمالية	

املناخ	 يزال	 ال	 واأخريا،	 االإقليمي.	 النمو	 يخف�ص	 وبالتايل	

االجتماعي	وال�سيا�سي	يف	املنطقة،	مبا	يت�سم	به	من	توترات	

للمخاطر،	 ت�سويتها،	ميثل	م�سدرا	 تتم	 مزمنة	و�رشاعات	مل	

التداعيات	 انتقال	 احتمال	 نتيجة	 اأكرث	 اأو�ساعه	 تفاقمت	

اإليه	من	االأحداث	اجلارية	يف	منطقة	ال�رشق	االأو�سط	و�سمال	

اإفريقيا.

وقد	اآن	االأوان	ملنطقة	دول	الكومنولث	امل�ستقلة	الإيقاف	

االقت�سادية	 الدورة	 امل�سايرة	الجتاهات	 بال�سيا�سات	 العمل	

على	 قدرتها	 لزيادة	 الهيكلية	 االإ�سالحات	 على	 والبناء	

املنطقة	 بلدان	 من	 عدد	 بداأ	 وقد	 ال�سدمات.	 اأمام	 ال�سمود	

يف	زيادة	اأ�سعار	الفائدة	بغية	احتواء	�سغوط	االأ�سعار	)على	

ورو�سيا(	 قريغيز�ستان	 وجمهورية	 اأذربيجان	 املثال	 �سبيل	

لديها.	 االإلزامية	 وال�سيولة	 االحتياطيات	 م�ستوى	 وزيادة	

باالآفاق	 املحيطة	 اليقني	 عدم	 اأجواء	 تزايد	 ظل	 يف	 اأنه	 غري	

اأبطاأ	 النقدي	 التقييد	 وترية	 تكون	 اأن	 املمكن	 من	 العاملية،	

االقت�سادي	 الن�ساط	 �سغوط	 تزال	 ال	 التي	 االقت�سادات	 يف	

املحموم	قيد	ال�سيطرة.	ويف	هذا	ال�سياق،	فاإن	زيادة	م�ستوى	

اأكرث	يف	 الو�سوح	 – بتوخي	 النقدية	 ال�سيا�سة	 ال�سفافية	يف	

ال�رسق  االإقليمي:  االقت�صاد  اآفاق  تقرير	 من	 	2011 اإبريل	 عدد	 راجع	 		
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االأو�صط و�صمال اإفريقيا.
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االإبالغ	بتطورات	الت�سخم	واأهدافه	– �سوف	ت�سهم	كذلك	يف	

تر�سيخ	التوقعات.			

ويعد	اتخاذ	موقف	حذر	اإزاء	املالية	العامة	عامال	حيويا	

يف	 وامل�ستمر	 املتوازن	 والنمو	 اال�ستقرار	 حتقيق	 �سبيل	 يف	

املنطقة.	وللتاأكد	من	ا�ستمرارية	هذا	املوقف	ينبغي	دعم	ال�سبط	

اأ�سا�سية،	 املايل	باأطر	مالية	عامة	قوية	واإ�سالحات	هيكلية	

مبا	يف	ذلك	يف	جماالت	معا�سات	التقاعد	والرعاية	ال�سحية	

للطاقة،	 امل�سدرة	 للبلدان	 وبالن�سبة	 االجتماعية.	 واحلماية	

�سوف	يتمثل	التحدي	يف	مقاومة	�سغوط	زيادة	االإنفاق	بينما	

ال	يزال	هناك	مت�سع	يف	املالية	العامة	وحت�سني	كفاءة	االإنفاق	

باإعادة	 البدء	 للطاقة	 امل�ستوردة	 البلدان	 على	 ويتعني	 العام.	

بناء	االحتياطيات	املالية	الوقائية	التي	ن�سبت	اأثناء	االأزمة	

لال�ستعداد	لتلبية	االحتياجات	امل�ستقبلية	املحتملة	والتاأكد	

املتو�سط	 املدى	 على	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ا�ستمرارية	 من	

)على	�سبيل	املثال،	جمهورية	قريغيز�ستان	وطاجيك�ستان(.

ال�ستعادة	 اإ�سافية	 اإجراءات	 اتخاذ	 كذلك	 وينبغي	

املايل	 النظام	 يزال	 ال	 رو�سيا،	 ففي	 املايل.	 النظام	 قوة	

كفاية	 وعدم	 املتعرثة	 االأ�سول	 ن�سبة	 ارتفاع	 نتيجة	 ه�سا	

التنظيمية،	 الفجوات	 معاجلة	 وينبغي	 املوارد.	 تخ�سي�ص	

عمليات	 الإجراء	 املركزي	 البنك	 �سلطات	 تقوية	 ذلك	 يف	 مبا	

كازاخ�ستان	 )مثل	 اأخرى	 اقت�سادات	 ويف	 الفعالة.	 الرقابة	

ال	 واأوكرانيا(،	 وطاجيك�ستان	 قريغيز�ستان	 وجمهورية	

منو	 على	 باأعبائه	 يلقي	 العمومية	 امليزانيات	 �سعف	 يزال	

ولن	 املالية.	 املوارد	 يف	 الو�ساطة	 اأعمال	 وكفاءة	 االئتمان	

تتكرر	حاالت	ال�سعف	هذه	اإذا	ما	مت	تعزيز	ممار�سات	اإدارة	

والقواعد	 القانوين	 النظام	 اإ�سالحات	 وتنفيذ	 املخاطر،	

ال�سمانات	 نظام	 يف	 التعايف	 دعم	 اإىل	 الرامية	 التنظيمية	

وزيادة	القدرة	التناف�سية	لدى	البنوك،	ف�سال	على	و�سع	حد	

لالإقرا�ص	املوجه.

وال	ينبغي	اأن	توؤدي	هذه	التحديات	االقت�سادية	املبا�رشة	

اإىل	حتويل	االنتباه	عن	اأهداف	املنطقة	االأطول	اأجال	واملتمثلة	

اجلدول 2-3: كومنولث الدول امل�صتقلة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

4
.	.	..	.	..	.	.4.64.64.47.210.38.73.84.62.9كومنولث الدول الم�صتقلة 

4.04.34.16.98.97.34.85.53.57.57.37.1رو�سيا

8.17.87.4–5.3–3.9–4.24.74.89.49.39.12.1اأوكرانيا

7.36.55.67.48.97.92.95.94.65.85.75.6كازاخ�ستان

0.70.70.7–9.9–13.4–7.65.01.27.741.035.515.5بيالرو�ص

5.00.27.15.79.310.327.722.719.36.06.06.0اأذربيجان

.	.	..	.	..	.	.–2.6–2.9–9.29.97.24.46.17.211.7تركمان�ستان

3.33.03.0–10.5–15.0–6.411.511.810.210.214.314.9منغوليا

البلدان منخف�صة الدخل في

.	.	..	.	..	.	.–0.7–0.7–6.56.56.28.312.39.40.7كومنولث الدول الم�صتقلة

8.57.17.09.413.111.86.78.07.40.20.20.2اأوزبك�ستان

16.316.216.0–9.2–10.8–6.45.55.27.19.65.09.6جورجيا

7.07.07.0–10.7–11.7–2.14.64.37.38.83.313.9اأرمينيا

.	.	..	.	..	.	.–6.7–6.56.06.06.513.610.02.13.6طاجيك�ستان

9.38.48.3–7.6–7.7–7.06.07.819.19.47.2–1.4جمهورية	قيرغيز�ستان

7.47.37.0–10.3–9.9–6.97.04.57.47.97.88.3مولدوفا

للتذكرة

5
.	.	..	.	..	.	.4.54.54.46.99.07.65.26.04.1البلدان	الم�سدرة	ال�سافية	للطاقة

.	.	..	.	.	.	.	.7.25.66.47.29.69.27.59.27.8عدا	رو�سيا

6
.	.	..	.	..	.	.–7.0–7.1–5.15.14.28.716.814.76.5البلدان	الم�ستوردة	ال�سافية	للطاقة

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	التي	حتدث	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدول	األف-7	يف	امللحق	االإح�سائي.
1

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

	تدخل	جورجيا	ومنغوليا،	وهما	لي�ستا	ع�سوتني	يف	كومنولث	الدول	امل�ستقلة،	�سمن	هذه	املجموعة	الأ�سباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	واأوجه	الت�سابه	يف	الهيكل	االقت�سادي.
4

	البلدان	امل�سدرة	ال�سافية	للطاقة	ت�سمل	اأذربيجان	وكازاخ�ستان	ورو�سيا	وتركمان�ستان	واأوزبك�ستان.
5

	البلدان	امل�ستوردة	ال�سافية	للطاقة	ت�سمل	اأرمينيا	وبيالرو�ص	وجورجيا	وجمهورية	قريغيز�ستان	ومولدوفا	ومنغوليا	وطاجيك�ستان	واأوكرانيا.
6
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يف	تخفي�ص	مواطن	ال�سعف	اخلارجية	زيادة	النمو	املمكن	

من	خالل	زيادة	تنوع	منط	التنمية	االقت�سادية.	ومن	العوامل	

االأعمال،	 بيئة	 بهذه	اجلهود	يتعني	حت�سني	 للقيام	 الرئي�سية	

وتعزيز	دور	القطاع	اخلا�ص،	وزيادة	تطوير	القطاع	املايل،	

على	 اأي�سا	 التدابري	 ت�ساعد	هذه	 و�سوف	 املوؤ�س�سات.	 وتقوية	

تعزيز	قدرات	املنطقة	الت�سديرية	وزيادة	االأر�سدة	اخلارجية	

– وامل�ساهمة	 اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	 – على	نحو	م�ستقل	عن	
والتدفقات	 اخلارجي	 التمويل	 م�سادر	 من	 املزيد	 جذب	 يف	

الراأ�سمالية	الدائمة.	

اآ�صيا: تاأمني تو�صع اأكرث توازنا

ظل �صجل اأداء اآ�صيا مثريا لالإعجاب اأثناء االأزمة وخالل 

انخفا�صه  رغم  ق�يا،  النم�  معدل  يزال  فال  التعايف.  فرتة 

االإنتاجية  الطاقة  على  قي�د  من  ين�صاأ  ما  نتيجة  حاليا 

للنم�  اخلاف�صة  التيارات  وت�صري  اخلارجي.  الطلب  و�صعف 

يف كربى االقت�صادات املتقدمة نتيجة �صعف الن�صاط اإىل اأن 

ال�صيا�صات يف بع�ض  اإيقاف دورة ت�صديد  االأمر قد ي�صتدعي 

االقت�صادات، وت�ؤكد اأهمية اإعادة ت�ازن النم� وت�جيهه نح� 

يف  املرونة  بزيادة  اال�صتعانة  ويتعني  املحلية.  امل�صادر 

يف  ال�صيا�صات  م�صت�ى  على  اأ�صا�صية  كاأداة  ال�رسف  اأ�صعار 

معظم اقت�صادات املنطقة للتخفيف من �صغ�ط االأ�صعار يف 

اأ�ص�اق ال�صلع واالأ�ص�ل وت�صجيع زيادة النم� املت�ازن – اإىل 

التي  الهيكلية - يف االقت�صادات  اإجراء االإ�صالحات  جانب 

حتقق ف�ائ�ض م�صتمرة يف ح�صاباتها اجلارية.

وقد	ظل	الن�ساط	االقت�سادي	يف	اآ�سيا	قويا	على	الرغم	من	

	2011 عام	 من	 االأول	 الن�سف	 يف	 ال�سيء	 بع�ص	 انخفا�سه	

جراء	 من	 العر�ص	 �سال�سل	 يف	 املوؤقت	 اال�سطراب	 نتيجة	

�سيما	يف	قطاعي	 ال	 اليابان،	 ت�سونامي	يف	 الزلزال	وموجة	

ال�سيارات	واالإلكرتونيات.	وقد	عانى	بع�ص	االقت�سادات	يف	
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اآ�سيا	ال�ساعدة	كذلك	من	حدوث	تباطوؤ	يف	منو	ال�سادرات،	رغم	

ا�ستمرار	دعم	الطلب	املحلي	عن	طريق	ال�سيا�سات	التي�سريية	

يف	 واالأ�سول	 االئتمان	 اأ�سعار	 يف	 النمو	 و�سالبة	 الن�سبية،	

الن�سف	االأول	من	العام،	وثبات	م�ساعر	امل�ستهلكني	ودوائر	

االأعمال،	وقوة	اأ�سواق	العمل.	كذلك	ظلت	التدفقات	الراأ�سمالية	

كبرية	حتى	وقت	قريب،	واإن	كانت	اأكرث	تقلبا	يف	2011.	وقد	

�سهد	الن�ساط	االقت�سادي	يف	اآ�سيا	املتقدمة	ارتدادا	قويا	جدا	

بعد	االنتكا�سة	املبدئية	التي	ت�سببت	فيها	الكوارث	الطبيعية.	

الواليات	 يف	 املالية	 االأ�سواق	 يف	 االأخرية	 التقلبات	 اأن	 غري	

املتحدة	ومنطقة	اليورو	امتدت	اآثارها	اإىل	العديد	من	اأ�سواق	

اأن	توؤثر	على	 اإذا	ما	ا�ستمرت	ميكن	 االأ�سهم	االآ�سيوية،	والتي	

التوقعات	االقت�سادية	امل�ستقبلية	يف	املنطقة.

وقادرا	 قويا	 بقائه	 مع	 النمو	 يتباطاأ	 اأن	 املتوقع	 ومن	

املالية	 التوترات	 ت�ساعد	 عدم	 فر�ص	 مع	 ذاته،	 دعم	 على	

واجلدول	 و2-10؛	 	9-2 البيانيان	 )ال�سكالن	 العاملية	

ي�ستمر	 اأن	 املتوقع	 من	 ال�ساعدة،	 الآ�سيا	 وبالن�سبة	 	.)4-2

انخفا�ص	 من	 الرغم	 على	 النمو،	 دعم	 يف	 املحلي	 الطلب	

املتحدة	 الواليات	 يف	 التباطوؤ	 نتيجة	 اخلارجي	 الطلب	

ومنطقة	اليورو.	اأما	يف	اآ�سيا	املتقدمة،	فاإن	الن�ساط	�سيتعزز	

بف�سل	اال�ستثمار	يف	جمال	اإعادة	االإعمار.		

الدافعة	 النمو	 وحركات	 التو�سع	 طبيعة	 تختلف	 و�سوف	 	

اختالفا	كبريا	يف	خمتلف	اقت�سادات	املنطقة:

النمو	بين	%9	%9.5	 يتراوح	متو�سط	 ال�سين،	�سوف	 في	 	•
متو�سط	 من	 اأقل	 وهو	 	،2012-2011 الفترة	 خالل	

نظرا	 	،2007-2000 الفترة	 خالل	 الم�سجل	 	%10.5

لل�سيا�سات	 الجاري	 الت�سديد	 نتيجة	 الن�ساط	 لتراجع	

و�سعف	م�ساهمة	�سافي	الطلب	الخارجي.	وقد	انخف�ص	

للدفعات	 التدريجي	 االإلغاء	 مع	 اال�ستثمار	 نمو	 معدل	

اأ�سا�سيا	في	النمو.	وعلى	 التن�سيطية،	لكنه	ال	يزال	عامال	

اجلدول 2-4: اقت�صادات اآ�صيوية خمتارة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة
)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

.	.	..	.	..	.	.8.26.26.64.15.34.03.32.92.9اآ�صيا

5.41.73.30.81.61.33.32.52.34.84.44.4بلدان اآ�صيا المتقدمة

3.62.52.85.14.94.8–0.5–0.4–2.30.7–4.00.5اليابان

5.25.04.8–4.7–2.2–2.71.83.32.83.53.32.7اأ�ستراليا

6.56.45.6–5.6–3.9–1.72.03.82.34.42.74.1نيوزيلندا

8.44.74.52.33.73.17.06.46.14.13.53.5االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية الجديدة

4
6.23.94.43.04.53.52.81.51.43.73.33.3كوريا

10.95.25.01.01.81.89.311.011.05.24.34.2مقاطعة	تايوان	ال�سينية

7.06.04.32.35.54.56.25.45.54.33.63.7منطقة	هونغ	كونغ	ال�سينية	االإدارية	الخا�سة

14.55.34.32.83.72.922.219.818.52.22.32.3�سنغافورة

.	.	..	.	..	.	.9.58.28.05.77.05.13.33.33.4بلدان اآ�صيا النامية

10.39.59.03.35.53.35.25.25.64.14.04.0ال�سين

.	.	..	.	..	.	.–2.2–2.2–10.17.87.512.010.68.62.6الهند

.	.	..	.	..	.	.6.95.35.64.46.15.63.32.51.6بلدان »اآ�صيان« الخم�صة

7.16.86.6–6.16.46.35.15.76.50.80.20.4اإندوني�سيا

7.83.54.83.34.04.14.64.82.51.01.21.2تايلند

7.25.25.11.73.22.511.511.310.83.33.23.1ماليزيا

7.64.74.93.84.54.14.21.71.37.27.27.2الفلبين

5.05.05.0–3.8–4.7–6.85.86.39.218.812.13.8فييت	نام

.	.	..	.	..	.	.–1.3–0.1–5.24.65.09.110.99.50.4بلدان اآ�صيا النامية االأخرى5

للتذكرة
6
.	.	..	.	..	.	.9.37.77.55.26.64.93.93.83.8بلدان	اآ�سيا	ال�ساعدة

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدولني	األف-6	واألف-7	يف	امللحق	االإح�سائي.
1

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

تنبوؤات	النمو	ال�سنوي	الإجمايل	الناجت	املحلي	بتاريخ	5	�سبتمرب	2011.	ومع	اإجراء	التعديل	االأخري	لبيانات	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	الربع	الثاين	من	ال�سنة	�سيتعني	تعديل	تنبوؤات	النمو	
	4

ال�سنوي	الإجمايل	الناجت	املحلي	لتكون	بن�سبة	%4.						

	ت�سمل	بلدان	اآ�سيا	النامية	االأخرى	من	جمهورية	اأفغان�ستان	االإ�سالمية،	وبنغالدي�ص،	وبوتان،	وبروين	دار	ال�سالم،	وكمبوديا،	وجمهورية	فيجي،	وكرييباتي،	وجمهورية	الو	الدميقراطية	
5

ال�سعبية،	وملديف،	وميامنار،	ونيبال،	وباك�ستان،	وبابوا	غينيا	اجلديدة،	و�ساموا،	وجزر	�سليمان،	و�رشي	النكا،	وتيمور– لي�ستي،	وتونغا،	وتوفالو،	وفانواتو.

	ت�سمل	بلدان	اآ�سيا	ال�ساعدة	جميع	االقت�سادات	يف	اآ�سيا	النامية	واالقت�سادات	االآ�سيوية	ال�سناعية	اجلديدة.
6
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الرغم	من	ا�ستمرار	ال�سغوط	الت�سخمية،	فقد	ازدادت	قوة	

الجهود	الرامية	اإلى	�سحب	دفعات	تن�سيط	االئتمان	-	من	

وزيادة	 االئتمان،	 نمو	 على	 اإدارية	 قيود	 فر�ص	 خالل	

اأ�سعار	الفائدة،	وت�سديد	قيود	االحتياطي	االإلزامي	– واإلى	

كبح	الت�سخم	في	اأ�سعار	العقارات	من	خالل	و�سع	حدود	

العقاري	 الرهن	 في	 القيمة	 اإلى	 القرو�ص	 لن�سب	 ق�سوى	

المتعددة:	 المنازل	 �سراء	 عمليات	 على	 قيود	 وفر�ص	

العقارات	 اأ�سعار	 ت�سخم	 معدالت	 انخف�ست	 وبالتالي	

ونمو	االئتمان	قليال	عن	الم�ستويات	الم�سجلة	موؤخرا.			

ما	 النمو	 متو�سط	 بلوغ	 اإىل	 التنبوؤات	 ت�سري	 الهند،	 ويف	 	•
ومن	 	.2012-2011 الفرتة	 خالل	 	%7.75 	%7.5 بني	

الفرتة	 هذه	 يف	 االقت�سادي	 الن�ساط	 يكون	 اأن	 املتوقع	

بدعم	من	اال�ستهالك	اخلا�ص.	ويتوقع	اأن	يظل	اال�ستثمار	

بطيئا،	مما	يرجع	جزئيا	اإىل	امل�سائل	املعنية	باحلوكمة	

يف	قطاع	ال�رشكات	يف	االآونة	االأخرية	واالأعباء	املرتتبة	

التمويل	 بيئة	 ودخول	 اليقني	 عدم	 اأجواء	 جتدد	 على	

اخلارجي	يف	اأو�ساع	اأقل	اإيجابية.	ويعد	خف�ص	الت�سخم	

ال�سيا�سات،	حيث	 اأبرز	التحديات	التي	تواجه	�سناع	 من	

يقرتب	معدله	من	اخلانتني	ف�سال	على	اأنه	اأ�سبح	معمما.	

الفائدة	 اأ�سعار	 فاإن	 ال�سيا�سات،	 ت�سديد	 من	 الرغم	 وعلى	

احلقيقية	اأقل	كثريا	من	متو�سطات	ما	قبل	االأزمة،	كما	ال	

يزال	معدل	منو	االئتمان	قويا.														

من	 اجلديدة،	 	ال�سناعية	 االآ�سيوية	 االقت�سادات	 ويف	 	•
	2010 يف	 تقريبا	 	%8.5 من	 النمو	 يتباطاأ	 اأن	 املتوقع	

من	 قليال	 اأعلى	 اإىل	 	2012-2011 الفرتة	 خالل	 لي�سل	

4.5%،	حيث	ينخف�ص	الن�ساط	ل�سد	فجوات	الناجت	املوجبة.	

ومن	املتوقع	اأن	تظل	م�ساهمة	�سايف	ال�سادرات	موجبة،	

ال�رشف	 اأ�سعار	 يف	 ال�سئيل	 لالرتفاع	 جزئيا	 يرجع	 مما	

الفعلية	احلقيقية	بالرغم	من	فوائ�ص	احل�سابات	اجلارية	

امل�ستمرة.

القريب	 املدى	 على	 النمو	 متو�سط	 يبلغ	 اأن	 املتوقع	 ومن	 	•
	اإىل	5.5%،	بدعم	من	الطلب	

9
يف	بلدان	»اآ�سيان«	اخلم�سة

�سيوازن	 الذي	  – القوي	 اال�ستثمار	 �سيما	 ال	  – املحلي	

التباطوؤ	يف	زخم	ال�سادرات.	رغم	اأن	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	

�سوف	تظل	اإيجابية،	فاإنها	�ستعطي	دفعة	اأقل	قوة	للنمو	

يف	البلدان	امل�سدرة	لل�سلع	االأولية	)اإندوني�سيا،	ماليزيا(.					

ويف	اليابان،	توا�سل	قيود	العر�ص	الناجمة	عن	الزلزال	 	•
وازدادت	 انح�سارها،	 مار�ص	 �سهر	 يف	 ت�سونامي	 وموجة	

يف	 االقت�سادي	 الن�ساط	 يبداأ	 كما	 الثقة،	 م�ساعر	 موؤخرا	

التعايف.	ومن	املتوقع	اأن	ينكم�ص	االقت�ساد	بن�سبة	%0.5	

اإىل	 النمو	 ي�سل	 اأن	 يتوقع	 لكن	 اجلاري،	 العام	 خالل	

2.25%	يف	2012،	مع	تعايف	الن�ساط	بقوة	على	خلفية	

اال�ستثمار	يف	اإعادة	االإعمار.		

وقد	اأدت	الكوارث	الطبيعية	يف	الفرتة	االأخرية	اإىل	اإبطاء	 	•
الزالزل	 ورغم	 اأ�سرتاليا،	 يف	 فقط	 موؤقتا	 النمو	 وترية	

اإندوني�سيا	 من	 »اآ�سيان«	 اآ�سيا	 �رشق	 جنوب	 اأمم	 رابطة	 تتاألف	 		
9

وماليزيا	والفلبني	وتايلند	وفييت	نام.
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بدعم	 نيوزيلندا،	 يف	 التعايف	 قوة	 ازدادت	 فقد	 االأخرية،	

من	معدالت	التبادل	التجاري	القوية	واالآثار	االنت�سارية	

اأن	 املتوقع	 ومن	 املنطقة.	 اقت�سادات	 من	 االإيجابية	

يف	 	%3.25 اإىل	 	2011 يف	 	%1.75 من	 النمو	 يرتفع	

2012	بالن�سبة	الأ�سرتاليا	ومن	2%	اإىل	3.75%	بالن�سبة	

لنيوزيلندا.

ومن	املتوقع	اأن	ي�سل	متو�سط	الت�سخم	الكلي	يف	اآ�سيا	اإىل	

اإىل	4%	يف	2012،	 انح�ساره	 5.25%	يف	عام	2011،	قبل	

مع	افرتا�ص	اأن	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	�ستظل	م�ستقرة.	غري	اأن	

ال�سغوط	الت�سخمية	متفاوتة	يف	خمتلف	اقت�سادات	املنطقة	

االئتماين	 النمو	 ذات	 االقت�سادات	 يف	 ارتفاعا	 اأكرث	 – فهي	
و/اأو	 املوجبة،	 الناجت	 فجوات	 و/اأو	 وامل�ستمر،	 القوي	

ال�سيا�سات	االإيجابية	ن�سبيا	)مثل	الهند	وكوريا	وفييت	نام(.	

وال	تزال	املخاطر	املحيطة	بالت�سخم	يف	هذه	االقت�سادات	

يف	 توازنا	 اأكرث	 كانت	 واإن	 التوقعات،	 جتاوز	 نحو	 مائلة	

بقية	اقت�سادات	املنطقة.	ويف	اليابان،	من	املتوقع	اأن	تظل	

اأو	 الت�سخم	 من	 حمدودة	 بن�سبة	 عام،	 ب�سكل	 ثابتة	 االأ�سعار	

العقارات	 اأ�سعار	 ارتفاع	 كذلك	 ا�ستمر	 وقد	 ت�سخم.	 اأي	 بال	

)ال�سني،	االقت�سادات	االآ�سيوية		ال�سناعية	اجلديدة(،	رغم	بدء	

انخفا�ص	وتريته	يف	العديد	من	االقت�سادات	بف�سل	ا�ستخدام	

جمموعة	كبرية	من	التدابري	االحرتازية	الكلية.

يف	 كما	 االقت�سادية،	 باالآفاق	 املحيطة	 املخاطر	 ومتيل	

بقية	العامل،	نحو	اجلانب	ال�سلبي،	وهو	ما	يرجع	عموما	للتدهور	

التوقعات	بف�سل	 اأما	احتماالت	جتاوز	 البيئة	اخلارجية.	 يف	

ا�ستمرار	الدعم	من	ال�سيا�سات	التي�سريية	ف�سوف	تعادلها	وتزيد	

عليها	االأعباء	االأكرب	املحتملة	الناجمة	عن	الطلب	اخلارجي،	

وال�سدمات	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سعار	 على	 املحتملة	 وال�سغوط	

املالية	امل�ستمرة	من	منطقة	اليورو	والواليات	املتحدة	والتي	

تهدد	بالتاأثري	يف	نهاية	املطاف	على	الطلب	املحلي	واال�ستقرار	

املايل	االإقليمي.	ويف	املقابل،	اإذا	ما	حتققت	احتماالت	جتاوز	

التوقعات	بالن�سبة	للت�سخم،	فقد	ت�سطر	ال�سلطات	اإىل	ت�سديد	

اإىل	حدوث	هبوط	عنيف	 يوؤدي	 ت�سديدا	حادا	مما	 �سيا�ساتها	

يف	الن�ساط	االقت�سادي.	ونظرا	لتزايد	اأهمية	اآ�سيا	يف	النظام	

املايل	العاملي،	فاإن	اأي	انخفا�ص	حاد	يف	الن�ساط	يف	بع�ص	

الن�ساط	 تعطيل	 �ساأنه	 من	 الرئي�سية	 االآ�سيوية	 االقت�سادات	

اأو	 املعتادة،	 التجارة	 قنوات	 خالل	 من	 والعاملي	 االإقليمي	

اأ�سعارها،	 اأو	يف	 ال�سلع	االأولية	 حدوث	هبوط	يف	الطلب	على	

اإىل	جانب	املخاطر	 	ويف	اليابان،	
10

اآثار	الثقة. اأو	من	خالل	

املتوا�سع	 اخلارجي	 الطلب	 عن	 الناجمة	 اخلارجية	 ال�سلبية	

الرافعة	لالأ�سعار	نتيجة	تدفقات	 ال�سغوط	 ا�ستمرار	 واحتمال	

املالذات	االآمنة،	جند	اأن	التاأخري	اأكرث	من	املتوقع	يف	ت�سحيح	

ا�سطرابات	جانب	العر�ص	واإعادة	بناء	قدرات	توليد	الكهرباء	

من	�ساأنه	اإ�سعاف	الثقة	وزيادة	تقييد	الطلب	املحلي.	وعلى	

الرغم	من	ح�سة	اليابان	ال�سغرية	يف	التجارة	العاملية،	فقد	

.IMF (2011d)d		راجع	
10

جاءت	االآثار	الالحقة	للزلزال	لتكون	مبثابة	تذكرة	على	قدرة	

ِرد	 كموَّ دورها	 ب�سبب	 ونقلها	 ال�سدمات	 اإن�ساء	 على	 اليابان	

العاملية.	 العر�ص	 �سل�سلة	 يف	 املتطورة	 للمدخالت	 رئي�سي	

واإ�سافة	اإىل	ذلك،	رغم	اأن	عائدات	ال�سندات	احلكومية	اليابانية	

ال	تزال	منخف�سة،	فاإن	اأي	فقدان	لثقة	االأ�سواق	مرتبط	بارتفاع	

الدين	العام	يف	اليابان	ميكن	اأن	يوؤدي	اإىل	ارتفاع	يف	عائدات	

	
11

ال�سندات	يف	اقت�سادات	اأخرى	تعاين	من	م�سكالت	مماثلة.

واإزاء	هذه	اخللفية،	تبقى	زيادة	املرونة	يف	اأ�سعار	ال�رشف	

من	اأهم	اأولويات	ال�سيا�سات	يف	اآ�سيا	ال�ساعدة.	غري	اأن	حتركات	

اأ�سعار	ال�رشف	الفعلية	احلقيقية	يف	العديد	من	االقت�سادات	

التي	حتقق	فوائ�ص	يف	ح�ساباتها	اجلارية	)كال�سني	وكوريا(	

جاءت	اأقل	منها	يف	االقت�سادات	التي	حتقق	عجوزات	)كالهند(	

واأقل	من	م�ستوياتها	امل�سجلة	قبل	االأزمة،	كما	ا�ستمر	تراكم	

االحتياطيات	االأجنبية.	وبالن�سبة	لهذه	االقت�سادات،	من	�ساأن	

اعتماد	نظام	�رشف	اأقوى،	مقرتن	باإ�سالحات	هيكلية	)انظر	

اأدناه(،	اأن	يزيد	القوة	ال�رشائية	املحلية	وي�سمح	باإعادة	التوازن	

وب�سورة	 الت�سخمية.	 ال�سغوط	 احتواء	 يتيح	 كما	 اخلارجي،	

اأعم،	فاإن	مرونة	اأ�سعار	ال�رشف	التي	تكملها	اأدوات	احرتازية	

كلية	ميكنها	اأن	تخف�ص	من	ت�سورات	م�ساربة	اأ�سعار	ال�رشف	

الراأ�سمالية	 التدفقات	 وترية	 واإبطاء	 الواحد	 االجتاه	 ذات	

الداخلة	املن�سئة	للدين	وتراكم	االلتزامات	اخلارجية	ق�سرية	

االأجل	)كما	يف	كوريا،	على	�سبيل	املثال(.

ال�رشف	 اأ�سعار	 يف	 اأخرى	 ارتفاعات	 حدوث	 جانب	 واإىل	

النقدية	 ال�سيا�سة	 متطلبات	 تتباين	 الفائ�ص،	 اقت�سادات	 يف	

اليقني	 عدم	 الأجواء	 ونظرا	 اآ�سيا.	 اقت�سادات	 بني		خمتلف	

اال�ستثنائية	يف	البيئة	اخلارجية،	فقد	ي�ستدعي	االأمر	اأن	تنهج		

بع�ص	االقت�سادات	منهج	»االنتظار	والرتقب«،	غري	اأنه	ينبغي	

الت�سخمية.	ففي	بع�ص	 ال�سغوط	 توخي	احلر�ص	يف	مراقبة	

اأ�سعار	 يف	 الكبرية	 االرتفاعات	 من	 بالرغم	 االقت�سادات،	

الفائدة	االأ�سا�سية	اال�سمية،	فاإن	تكلفة	راأ�ص	املال	احلقيقية	ال	

تزال	عند	م�ستويات	منخف�سة	تاريخيا	نتيجة	ارتفاع	معدالت	

الت�سخم	)الهند،	كوريا،	فييت	نام(،	وي�ستمر	ارتفاع	التوقعات	

الت�سخمية	ببطء.	ويف	هذه	االقت�سادات،	يتعني	اال�ستمرار	يف	

تطبيق	مرحلة	الت�سديد	النقدي	طاملا	ظل	ال�سيناريو	االأ�سا�سي	

اإيقاف	الت�سديد	ما	 م�ستمرا.	ويف	االقت�سادات	االأخرى،	ميكن	

مل	تزداد	احتماالت	جتاوز	املعدالت	املتوقعة	للت�سخم.	ويف	

ال�سني،	ينبغي	زيادة	�سفافية	ال�سيا�سة	النقدية	ورفع	م�ستوى	

التدابري	 من	 اأكرث	 الفائدة	 اأ�سعار	 على	 باالعتماد	 فعاليتها	

الكمية	للرقابة	النقدية.	ويف	اليابان،	ينبغي	اأن	تظل	ال�سيا�سة	

خماطر	 على	 للق�ساء	 التي�سريي	 مبوقفها	 حمتفظة	 النقدية	

االنكما�ص	يف	ظل	فجوة	الناجت	املزمنة.	وعلى	وجه	التحديد،	

ميكن	اأن	يقوم	بنك	اليابان	املركزي	ب�رشاء	املزيد	من	االأوراق	

اأجال	والتو�سع	يف	برناجمه	ل�رشاء	 االأطول	 املالية	احلكومية	

االأ�سول	لي�سمل	االأ�سول	اخلا�سة.										

.IMF (2011b)b	راجع	
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يف	 ملحوظا	 تقدما	 حققت	 املنطقة	 اأن	 من	 الرغم	 وعلى	

زيادة	قوة	نظامها	املايل،	فاإن	النمو	امللحوظ	يف	االئتمان	

يثري	 املا�سية	 القليلة	 ال�سنوات	 مدار	 على	 العقارات	 واأ�سعار	

املخاطر	املحيطة	باال�ستقرار	املايل.	وتت�سم	النظم	امل�رشفية	

بالقوة	يف	العديد	من	االقت�سادات،	بف�سل	مراكز	راأ�ص	املال	

املواتية،	 القرو�ص	 وم�ستويات	خم�س�سات	خ�سائر	 املريحة	

الختبار	 املحلية	 االأطر	 وتعزيز	 ال�سيولة،	 ن�سب	 وارتفاع	

وكوريا(.	 واإندوني�سيا	 )ال�سني	 ال�سغوط	 حتمل	 على	 القدرة	

غري	اأن	الزيادة	ال�رشيعة	يف	اأعمال	الو�ساطة	غري	امل�رشفية	

ر�سد	 ل�سمان	 املالية	 الرقابة	 نطاق	 تو�سيع	 يقت�سي	 �سوف	

يزال	 ال	 ذلك،	 اإىل	 واإ�سافة	 واحتوائها.	 مبكرا	 اخلطر	 مواطن	

يف	 االأولويات	 اأهم	 من	 وحتريره	 املايل	 القطاع	 تطوير	

بع�ص	االقت�سادات.	ففي	ال�سني،	على	�سبيل	املثال،	جند	اأن	

تطبيق	 ذلك	 يف	 مبا	 املايل،	 التحرير	 يف	 جديد	 تقدم	 اإحراز	

اأ�سعار	الفائدة	التي	حتددها	ال�سوق،	من	�ساأنه	اإيجاد	حوافز	

اإدارتها	ملخاطر	ال�سوق؛	واإلغاء	 للموؤ�س�سات	املالية	لتح�سني	

تكلفة	راأ�ص	املال	املنخف�سة	على	نحو	م�سطنع،	والتي	تعطي	

اأف�سلية	لال�ستثمار	على	اال�ستهالك؛	ويف	نف�ص	الوقت،	تعزيز	

12
اإمكانية	انتقال	تغريات	ال�سيا�سة	النقدية.

اأولويات	املالية	العامة	يف	 وهناك	تنوع	كبري	كذلك	يف	

اقت�سادات	املنطقة.	ويف	ظل	افرتا�سات	ال�سيناريو	االأ�سا�سي،	

جند	اأن	زيادة	وترية	�سحب	التدابري	املالية	هي	اأكرث	اإحلاحا	

يف	االقت�سادات	ذات	احليز	املايل	املحدود	والديون	العامة	

وفورات	 ُتن�سئ	 و�سوف	 مثال(.	 نام،	 وفييت	 )الهند	 املرتفعة	

املالية	العامة	كذلك	احليز	الالزم	لتمويل	احتياجات	البنية	

وماليزيا(.	 واإندوني�سيا	 الهند	 املثال،	 �سبيل	 )على	 التحتية	

وبالن�سبة	لليابان،	على	الرغم	من	اأن	الرتكيز	املبا�رش	ينبغي	

اأن	ين�سب	على	اإعادة	اإعمار	البنية	التحتية،	فمن	ال�رشوري	

االأجل	 يف	 العام	 الدين	 ا�ستمرارية	 تكفل	 �ساملة	 خطة	 و�سع	

يف	 املقرتحة	 الزيادة	 متثل	 ال�سياق،	 هذا	 ويف	 املتو�سط.	

�رشيبة	اال�ستهالك	اإىل	10%	بحلول	منت�سف	الِعقد	اجلاري	

خطوة	اأوىل	مهمة	على	هذا	الطريق.	غري	اأن	و�سع	ن�سبة	الدين	

اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	على	م�سار	تنازيل	يقت�سي	و�سع	

اإ�سالح	 على	 تقوم	  – العجز	 لتخفي�ص	 طموحا	 اأكرث	 خطة	

�رشيبة	 يف	 تدريجية	 زيادة	 وتطبيق	 امل�ستحقات	 برامج	

اال�ستهالك	للو�سول	بها	اإىل	15%.	وقد	ي�سهم	اعتماد	قاعدة	

اأو�ساع	 ت�سحيح	 عن	 النا�سئة	 املكا�سب	 حماية	 يف	 مالية	

اإىل	 بالعودة	 ترحيب	 هناك	 اأ�سرتاليا،	 ويف	 العامة.	 املالية	

ال�سنة	املالية	2013/2012،	نظرا	 الفائ�ص	بحلول	 حتقيق	

الأنه	�سيزيد	من	احليز	املايل	املتاح	ويرفع	ال�سغط	عن	كاهل	

ال�سيا�سة	النقدية	و�سعر	ال�رشف.	وتوفر	طفرة	التعدين	كذلك	

فر�سة	لزيادة	االحتياطيات	املالية	الوقائية	اأكرث	على	املدى	

نيوزيلندا،	 ويف	 القومي.	 االدخار	 يف	 ت�سهم	 كما	 املتو�سط،	

ال�سلبي	الذي	�سيخلفه	الزلزال	االأخري	 التاأثري	 على	الرغم	من	
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امل�سار	 فاإن	 القريب،	 االأجل	 يف	 العامة	 املالية	 اأر�سدة	 على	

ي�سهم	 �سوف	 املتو�سط	 املدى	 على	 املايل	 لل�سبط	 املخطط	

يف	بناء	حيز	مايل،	واحتواء	عجز	احل�ساب	اجلاري،	وو�سع	

مع	 بالتعامل	 لها	 ي�سمح	 اأقوى	 مركز	 يف	 العامة	 امليزانية	

تزايد	التكاليف	املتعلقة	بال�سيخوخة	والرعاية	ال�سحية.	غري	

اأنه	اإذا	ما	حتققت	خماطر	التطورات	ال�سلبية	التي	تهدد	النمو	

�سيكون	لدى	معظم	بلدان	املنطقة	احليز	املايل	الكايف	الإبطاء	

وترية	التق�سف	املايل	اأو	اإيقافه.

االأبعاد	 ومتعدد	 دائم	 منهج	 انتهاج	 اآ�سيا	 على	 ويتعني	

النخفا�ص	 االأكرب	 اجلانب	 ويرجع	 الطلب.	 توازن	 اإعادة	 اإزاء	

اإىل	 االأزمة	 قبل	 املرتفعة	 بامل�ستويات	 مقارنة	 الفوائ�ص	

العاملية	وتباطوؤ	منو	الطلب	املحلي	 اعتدال	دورة	االقت�ساد	

يف	االقت�سادات	املتقدمة.	ويف	اقت�سادات	الفوائ�ص	الرئي�سية	

اأن	فوائ�ص	احل�ساب	اجلارية	املرتفعة	مهياأة	 )ال�سني(،	جند	

التو�سع	 ا�ستمرار	 مع	 اأخرى	 مرة	 االزدياد	 اأو	 لال�ستمرار	

الفوائ�ص	 تنخف�ص	 االأخرى،	 االقت�سادات	 ويف	 العاملي.	

بوترية	بطيئة	للغاية	يف	املدى	املتو�سط.	واإ�سافة	اإىل	ذلك،	

التن�سيطية	 للدفعات	 املتوا�سل	 ال�سحب	 يوؤدي	 اأن	 يرجح	

تايلند،	 با�ستثناء	 اخلارجية،	 الفوائ�ص	 تقوية	 اإىل	 املالية	

تقوية	 موؤخرا	 املعلنة	 العامة	 ال�سيا�سات	 ت�ستهدف	 حيث	

يتعني	 لذلك،	 ونتيجة	 اال�ستهالك.	 �سيما	 ال	 املحلي	 الطلب	

التاأكيد	ب�سدة	على	العنا�رش	االأخرى	يف	برنامج	ال�سيا�سات،	

مبا	يف	ذلك	االرتفاع	االإ�سايف	يف	اأ�سعار	ال�رشف	يف	بع�ص	

دور	 تعزيز	 اإىل	 الرامية	 الهيكلية	 واالإ�سالحات	 االقت�سادات	

على	 االأمر	 هذا	 وينطوي	 النمو.	 حتقيق	 يف	 املحلي	 الطلب	

زيادة	م�ساهمة	ا�ستهالك	قطاع	االأ�رش	يف	بع�ص	االقت�سادات	

)مثل	 اأخرى	 اقت�سادات	 يف	 واال�ستثمارات	 مثال(	 )كال�سني،	

	ونظرا	ملا	تت�سم	به	اآ�سيا	من	
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اإندوني�سيا	وكوريا	وماليزيا(.

التوازن	 اإعادة	 تاأثري	كبري	ومتزايد	على	النظام	املايل،	فاإن	

�سوف	 االآ�سيوية	 االقت�سادات	 يف	 معقولة	 وب�رشعة	 املطردة	

التجاريني	 �رشكائها	 يف	 ا�ستقرارا	 اأكرث	 منو	 حتقيق	 تدعم	

اأي�سا.

نحو  التحرك  والكاريبي:  الالتينية  اأمريكا 

حتقيق منو اأكرث قابلية لال�صتمرار 

معدالت  من  االآن  حتى  املنطقة  من  كبري  جانب  اأفاد 

اخلارجي  التم�يل  واأو�صاع  الق�ية  التجاري  التبادل 

الن�صاط  يتجاوز  االقت�صادات،  من  العديد  ففي  املي�رسة. 

االإمكانات، وي�صجل النم� االئتماين معدالت مرتفعة، وتقرتب 

معدالت الت�صخم من ال�رسيحة العليا للت�صخم امل�صتهدف اأو 

على  ات�صاعه  اجلارية  احل�صابات  عجز  وي�ا�صل  تتجاوزها، 

االآفاق  تزال  وال  الداعمة.  االأولية  ال�صلع  اأ�صعار  من  الرغم 

اأ�صبحت  ال�صلبية  التط�رات  اأن خماطر  الرغم من  ق�ية على 

اأقل  �صتك�ن  االأولية  ال�صلع  اأ�صعار  واأن  ال�صدارة  حتتل م�قع 

	راجع	عدد	اأكتوبر	2010	من	تقرير	اآفاق االقت�صاد العاملي.
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ت�صديد  زيادة  ال�رسوري  من  يزال  وال  امل�صتقبل.  يف  دعما 

ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية لت�فري م�صاحة كافية للحركة 

على م�صت�ى ال�صيا�صات واحت�اء �صغ�ط الطلب. غري اأنه من 

املمكن اإيقاف الت�صديد النقدي م�ؤقتا يف معظم االقت�صادات 

حلني انق�صاع اأج�اء عدم اليقني.

يف	 �رشيعا	 اقت�ساديا	 تو�سعا	 املنطقة	 حققت	 وقد	

احليوي	 الن�ساط	 بقيادة	 	،2011 عام	 من	 االأول	 الن�سف	

وتعزز	 االأولية.	 لل�سلع	 امل�سدرة	 البلدان	 من	 العديد	 يف	

الذي	 املحلي	 الطلب	 يف	 القوي	 النمو	 بف�سل	 التو�سع	 زخم	

وقوة	 التي�سريية،	 الكلية	 االقت�سادية	 ال�سيا�سات	 على	 ارتكز	

التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة	)رغم	اأنها	اأ�سبحت	اأكرث	تقلبا	

موؤخرا(،	ومعدالت	التبادل	التجاري	املواتية.	غري	اأن	وترية	

من	 العديد	 تعايف	 مع	 االنخفا�ص،	 يف	 بداأت	 التو�سع	 هذا	

االقت�سادات	بالكامل	من	االأزمة	العاملية،	وا�ستمرار	ت�سديد	

ال�سيا�سات	االقت�سادية	الكلية	)ال�سكل	البياين	2-11(.	ومع	

ذلك،	ال	يزال	معدل	النمو	اأعلى	من	م�ستوى	االإمكانات،	ومن	

الن�ساط	 من	 فرتة	 يف	 االقت�سادات	 بع�ص	 دخول	 املحتمل	

االقت�سادي	املحموم،	وفقا	لعدد	من	املوؤ�رشات	االقت�سادية	

الت�سخم	 وم�ستويات	 املوجبة،	 الناجت	 فجوات	 منها	  –
االأعلى	من	امل�ستهدف،	وتدهور	اأر�سدة	احل�سابات	اجلارية،	

واالرتفاع	 االأ�سول،	 اأ�سعار	 وقوة	 االئتمان،	 منو	 و�رشعة	

امل�ستمر	الأ�سعار	ال�رشف	احلقيقية	)ال�سكل	البياين	12-2(.	

اأمريكا	 اقت�سادات	يف	 االأخرى،	مبا	فيها	 ويف	االقت�سادات	

مكبوحا،	 االقت�سادي	 الن�ساط	 يزال	 ال	 والكاريبي،	 الو�سطى	

مع	 احلقيقي	 االقت�ساد	 روابط	 قوة	 اإىل	 يرجع	 ما	 وهو	

املتقدمة،	 االقت�سادات	 من	 وغريها	 املتحدة	 الواليات	

وقد	 العام.	 الدين	 م�ستويات	 ارتفاع	 احلاالت،	 بع�ص	 ويف	

:»ÑjQÉµdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG :11-2 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG
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زيادة	 اإىل	حد	ما	مع	 املالية	 االأو�ساع	 ا�ستقرار	 ازداد	عدم	

وازدياد	 العاملية	 االأ�سهم	 اأ�سواق	 يف	 املتزامنة	 التقلبات	

العاملي،	لكن	تاأثريها	 العزوف	عن	املخاطر	على	امل�ستوى	

على	املنطقة	كان	حمدودا	حتى	االآن.															

اأمريكا	 التو�سع	يف	منطقة	 اأن	يزداد	معدل	 ومن	املتوقع	

الالتينية	والكاريبي	بن�سبة	4.5%	يف	عام	2011،	لينخف�ص	

اإىل	حوايل	4%	يف	عام	2012،	مع	ا�ستمرار	الناجت	اأعلى	من	

يتباطاأ	 اأن	 املتوقع	 ومن	 	.)5-2 )اجلدول	 املمكن	 امل�ستوى	

املحلي	 الطلب	 منو	 انخفا�ص	 مع	 االقت�سادي،	 النمو	 معدل	

اإيجابية	 االأقل	 الكلية	 االقت�سادية	 لل�سيا�سات	 ا�ستجابة	

و�سعف	الطلب	اخلارجي	ح�سب	املتوقع.	وعلى	وجه	العموم،	

واإن	 داعمة،	 اخلارجية	 االأو�ساع	 تظل	 اأن	 املتوقع	 من	

�ساحبها	ارتفاع	اإىل	حد	ما	يف	ن�سبة	العزوف	عن	املخاطر	

وزخم	اأقل	من	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	وتتباين	توقعات	النمو	

يف	ال�سيناريو	االأ�سا�سي	قريب	االأجل	تباينا	كبريا	يف	خمتلف	

اقت�سادات	املنطقة:	

امل�سدرة	 البلدان	 من	 العديد	 بقيادة	 النمو	 يتحقق	 �سوف	 	•
لل�سلع	االأولية	يف	اأمريكا	اجلنوبية	– ال	�سيما	االأرجنتني	

و�سيلي	وباراغواي	وبريو	واأوروغواي	– ومن	املتوقع	اأن	

اأكرث	يف	 اأو	 ت�سهد	جميعا	منوا	مب�ستويات	قريبة	من	%6	

اأمريكا	 النمو	يف	 اأن	ينخف�ص	 عام	2011.	ومن	املتوقع	

ليرتاوح	 	،2012 يف	 املمكنة	 امل�ستويات	 اإىل	 اجلنوبية	

يف	 النمو	 بداأ	 الربازيل،	 حالة	 ويف	 	 و%5.5.	 	%3.5 بني	

الرتاجع	بالفعل،	حيث	يحقق	الن�ساط	االقت�سادي	تو�سعا	

الن�سف	االأول	من	2011،	مقارنة	بن�سبة	 بن�سبة	4%	يف	

على	 النمو	 يتباطاأ	 اأن	 املتوقع	 ومن	 	.2010 يف	 	%7.5

ويعود	 املمكنة	 امل�ستويات	 من	 اأقل	 اإىل	 القريب	 املدى	

مما	 امل�ستهدف،	 امل�ستوى	 من	 قريبا	 الت�سخم	 مبعدل	

يرجع	جزئيا	لالآفاق	اخلارجية	االأقل	اإيجابية.

ويف	املك�سيك،	كان	النمو	قويا	اإىل	حد	كبري	خالل	الن�سف	 	•
االأول	من	ال�سنة،	رغم	�سعف	النمو	يف	الواليات	املتحدة	

الزلزال	 نتيجة	 ال�سيارات	 قطاع	 على	 الواقعة	 واالآثار	

وموجة	ت�سونامي	يف	اليابان.	غري	اأن	التداعيات	ال�سلبية	

من	التعايف	االأمريكي	الواهن	�سيوؤدي	اإىل	ا�ستمرار	معدل	

النمو	يف	حدود	3.75%	يف	الفرتة	2012-2011.

مقيدا	 النمو	 �سيظل	 والكاريبي،	 الو�سطى	 اأمريكا	 ويف	 	•
نتيجة	التعايف	البطيء	يف	حتويالت	العاملني	يف	اخلارج	

واإيرادات	ال�سياحة،	ويف	جانب	كبري	من	منطقة	الكاريبي	

نتيجة	التحديات	التي	يفر�سها	ارتفاع	الدين	العام.	

	2011 يف	 	%6.75 من	 النمو	 يرتاجع	 اأن	 املتوقع	 ومن	

اإىل	6%	يف	2012	مع	تراجع	الن�ساط	االقت�سادي	وا�ستقرار	

بني	 الكبري	 التباين	 من	 الرغم	 على	 االأولية،	 ال�سلع	 اأ�سعار	

)الربازيل	 للت�سخم	 امل�ستهِدفة	 البلدان	 ويف	 املنطقة.	 بلدان	

من	 واأوروغواي(	 وبريو	 واملك�سيك	 وكولومبيا	 و�سيلي	

املتوقع	اأن	يظل	الت�سخم	يف	حدود	النطاق	امل�ستهدف	خالل	
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يزيد	عليها	 اأو	 االأعلى	 ال�رشيحة	 اإىل	 اأقرب	 واإن	كان	 	،2011

االأخرى،	 االقت�سادات	 ويف	 واأوروغواي(.	 وبريو	 )الربازيل	

مثل	االأرجنتني	وفنزويال،	من	املتوقع	اأن	يظل	الت�سخم	يف	

14
حدود	اخلانتني،	مما	يرجع	اإىل	ال�سيا�سات	التو�سعية.

املدى	 يف	 االإقليمية	 باالآفاق	 املحيطة	 املخاطر	 ومتيل	

القريب	نحو	حتقق	التطورات	دون	املتوقعة.	ومن	�ساأن	حدوث	

تباطوؤ	اأكرث	حدة	يف	االقت�سادات	املتقدمة،	واأهمها	الواليات	

املتحدة،	اأن	يت�سبب	يف	اإ�سعاف	النمو،	ال	�سيما	يف	االقت�سادات	

	ت�سري	تقديرات	املحللني	من	القطاع	اخلا�ص	اإىل	اأن	معدل	ت�سخم	اأ�سعار	
14

التقديرات	 من	 بكثري	 اأعلى	 ظل	 	2007 عام	 منذ	 االأرجنتني	 يف	 امل�ستهلكني	

الر�سمية.

املعتمدة	على	التجارة،	واإنفاق	االأن�سطة	ال�سياحية،	وحتويالت	

الو�سطى	 واأمريكا	 الكاريبي	 )منطقة	 اخلارج	 يف	 العاملني	

املخاطر	 عن	 العزوف	 م�ستويات	 ظلت	 ما	 واإذا	 واملك�سيك(.	

اإىل	 توؤدي	 اأن	 املمكن	 فمن	 العاملي،	 امل�ستوى	 على	 مرتفعة	

زيادة	خماطر	التمويل	اخلارجي	املحيطة	باملنطقة	من	خالل	

حدوث	حتول	حمتمل	يف	اجتاه	التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة	

واإجراء	ت�سحيح	حاد	الختالالت	احل�سابات	اجلارية	واأ�سعار	

يف	 االإ�سبانية	 للبنوك	 القوي	 التواجد	 �ساأن	 ومن	 ال�رشف.	

املنطقة	اأن	يثري	بع�ص	املخاطر	يف	�سيناريو	طرف	املنحنى،	

لكن	من	املفرت�ص	موازنة	هذه	املخاطر	بنموذج	الدعم	القائم.												

ال�سني	من	خالل	 املحتملة	من	 التداعيات	 تظهر	 قد	 واأخريا،	

التجارة	– اأي	اأ�سعار	ال�سناعات	التحويلية	وال�سلع	االأولية	– 

 اجلدول 2-5: اقت�صادات خمتارة يف ن�صف الكرة الغربي: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، 
ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعات التوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

.	.	..	.	..	.	.–2.2–3.0–3.31.82.01.93.01.53.1اأمريكا  ال�صمالية

9.69.19.0–2.1–3.1–3.01.51.81.63.01.23.2الواليات	المتحدة

8.07.67.7–3.8–3.3–3.22.11.91.82.92.13.1كندا

5.44.53.9–0.9–1.0–5.43.83.64.23.43.10.5المك�سيك

4
.	.	..	.	..	.	.–1.7–1.3–6.64.94.16.77.97.01.1اأمريكا الجنوبية

6.76.77.5–2.5–2.3–7.53.83.65.06.65.22.3البرازيل

5
7.87.36.9–0.9–9.28.04.610.511.511.80.80.3االأرجنتين

11.811.511.0–2.5–2.6–4.34.94.52.33.32.93.1كولومبيا

2.83.628.225.824.24.97.35.88.68.18.0–1.5فنزويال

7.97.57.5–2.8–2.7–8.86.25.61.53.12.41.5بيرو

8.37.27.2–5.26.54.71.53.13.11.90.11.5�سيلي

7.67.37.5–3.1–3.0–3.65.83.83.64.44.93.3اإكوادور

6.76.66.6–3.0–1.6–8.56.04.26.77.76.50.4اأوروغواي

.	.	..	.	..	.	.4.15.04.52.59.84.84.64.23.9بوليفيا

6.15.85.6–3.7–3.9–15.06.45.04.78.77.82.8باراغواي

6
.	.	..	.	..	.	.–6.4–6.3–3.73.94.03.96.05.75.2اأمريكا الو�صطى

7
.	.	..	.	..	.	.–2.7–3.6–3.33.34.37.17.85.93.7منطقة البحر الكاريبي

للتذكرة

8
.	.	..	.	..	.	.–1.7–1.4–6.14.54.06.06.76.01.2اأمريكا	الالتينية	ومنطقة	الكاريبي	

9
.	.	..	.	..	.	.–21.0–23.3–1.12.02.53.53.021.4–1.1االتحاد	النقدي	لدول	�سرق	الكاريبي	

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدولني	األف-6	واألف-7	يف	امللحق	
1

االإح�سائي.

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

	ت�سمل	كذلك	غيانا	و�سورينام.
4

	ت�ستند	االأرقام	اإىل	البيانات	الر�سمية	الإجمايل	الناجت	املحلي	الر�سمي	وموؤ�رش	اأ�سعار	امل�ستهلكني.	وقد	التزمت	ال�سلطات	بتح�سني	جودة	هذه	البيانات	الر�سمية	بالن�سبة	
5

لالأرجنتني	لكي	متتثل	لتعهداتها	مبوجب	اتفاقية	تاأ�سي�ص	ال�سندوق.	واإىل	حني	حت�سن	جودة	االإبالغ	بالبيانات	�سوف	ي�ستخدم	خرباء	ال�سندوق	قيا�سات	بديلة	لنمو	اإجمايل	الناجت	

املحلي	والت�سخم	الأغرا�ص	الرقابة	على	االقت�ساد	الكلي،	مبا	يف	ذلك	من	خالل	مكاتب	التحليل	اخلا�سة	التي	اأو�سحت	اأن	معدل	النمو	يف	املتو�سط	اأقل	كثريا	من	امل�ستويات	

امل�سار	اإليها	يف	التقديرات	الر�سمية	لنمو	اإجمايل	الناجت	املحلي	ال�سادرة	يف	2008	وال�سنوات	التالية؛	ومكاتب	االإح�ساء	االإقليمية	ومكاتب	التحليل	اخلا�سة	التي	اأظهرت	اأن	

معدل	الت�سخم	اأعلى	كثريا	من	معدل	الت�سخم	الر�سمي	ال�سادر	يف	2007	وال�سنوات	التالية.	

	اأمريكا	الو�سطى	ت�سمل	بليز	وكو�ستاريكا	وال�سلفادور	وغواتيماال	وهندورا�ص	ونيكاراغوا	وبنما.
6

	منطقة	البحر	الكاريبي	ت�سمل	اأنتيغوا	وبربودا،	وجزر	البهاما،	وبربادو�ص،	ودومينيكا،	واجلمهورية	الدومينيكية،	وغرينادا،	وهايتي،	وجامايكا،	و�سانت	كيت�ص	ونيف�ص،	
7

و�سانت	لو�سيا،	و�سانت	فن�سنت	وجزر	غرينادين،	و�سورينام،	وترينيداد	وتوباغو.

	اأمريكا	الالتينية	ومنطقة	الكاريبي	ت�سمل	املك�سيك	واقت�سادات	من	منطقة	البحر	الكاريبي	واأمريكا	الو�سطى	واأمريكا	اجلنوبية.
8

االحتاد	النقدي	لدول	�رشق	الكاريبي	يتاألف	من	اأنتيغوا	وبربودا،	ودومينيكا،	وغرينادا،	و�سانت	كيت�ص	ونيف�ص،	و�سانت	لو�سيا،	و�سانت	فن�سنت	وجزر	غرينادين،	باالإ�سافة	
	9

اإىل	اأنغيال	ومونت�سريات	وهما	لي�سا	من	اأع�ساء	�سندوق	النقد	الدويل.
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بحيث	ميكن	لتباطوؤ	حاد	قائم	على	ال�سيا�سات	يف	ال�سني	اأن	

تكون	له	اآثار	�سلبية	على	اآفاق	البلدان	امل�سدرة	لل�سلع	االأولية	

احتماالت	جتاوز	 تزال	هناك	بع�ص	 اأنه	ال	 املنطقة.	غري	 يف	

املحلي	 الطلب	 منو	 يتجاوز	 اأن	 املمكن	 فمن	  – التوقعات	

التوقعات	اإذا	زالت	املخاطر	العاملية	ب�رشعة	ن�سبيا،	موؤدية	اإىل	

ا�ستئناف	موجة	التدفقات	الراأ�سمالية	القوية	اإىل	املنطقة	واإذا	

مل	ي�ستمر	ت�سديد	ال�سيا�سة	االقت�سادية	الكلية	بالقدر	الكايف.		

بحيث	 ال�سيا�سات	 ت�سميم	 يتعني	 اخللفية،	 هذه	 واإزاء	

تعالج	قوتني	موازنتني:	هما	احتواء	�سغوط	الن�ساط	املحلي	

على	 التحرك	 مع	 املايل،	 ال�سعف	 مواطن	 وتزايد	 املحموم	

ويف	 املواتية.	 غري	 اخلارجية	 البيئة	 ملعاجلة	 املالئم	 النحو	

االآن	 حتى	 املبذولة	 باجلهود	 ترحيب	 هناك	 ال�سياق،	 هذا	

لت�سل	 املعتادة	 اأو�ساعها	 اإىل	 النقدية	 ال�سيا�سات	 الإعادة	

الت�سديد	 اإيقاف	 يف	 النظر	 اإمكان	 رغم	 حمايد،	 موقف	 اإىل	

ال�سغوط	 فيها	 انخف�ست	 التي	 البلدان	 يف	 موؤقتا	 النقدي	

املرجح	 ومن	 اليقني.	 عدم	 اأجواء	 تنح�رش	 حتى	 الت�سخمية	

عدد	 يف	 النقدية	 ال�سيا�سة	 ت�سديد	 زيادة	 االأمر	 ي�ستدعي	 اأن	

الن�ساط	 فورة	 خماطر	 تبدو	 حيث	 االقت�سادات	 من	 قليل	

)االأرجنتني،	 �سواها	 من	 اأكرث	 و�سيكة	 فيها	 االقت�سادي	

اأنه	يف	ظل	الثبات	 باراغواي،	فنزويال(.	ويف	املك�سيك،	جند	

خاف�سة	 بتيارات	 امل�سحوبة	 الت�سخمية	 للتوقعات	 التام	

ميكن	اأن	تكون	كبرية	من	الواليات	املتحدة،	ميكن	اأن	ت�ستمر	

ال�سيا�سة	النقدية	التي�سريية	طاملا	ظلت	ال�سغوط	والتوقعات	

الت�سخمية	قيد	ال�سيطرة.																				

ل�سبط	 املبذولة	 اجلهود	 يف	 اال�ستمرار	 ينبغي	 اأنه	 غري	

احلاجة	 اإليها	 دعت	 اإذا	 �سيما	 )ال	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

للحفاظ	على	اإمكانية	اال�ستمرار	يف	حتمل	الدين(،	مع	حماية	

	وال	بد	
15

التحتية. البنية	 االإنفاق	االجتماعي	واالإنفاق	على	

االأولية	 لل�سلع	 امل�سدرة	 البلدان	 يف	 العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	

من	جتنب	النفقات	امل�سايرة	الجتاهات	الدورة	االقت�سادية،	

ومراعاة	اعتماد	اأهداف	هيكلية	على	م�ستوى	املالية	العامة	

االأولية(	 ال�سلع	 واأ�سعار	 االقت�سادية	 الدورة	 اآثار	 )لتحييد	

الو�سطى،	 اأمريكا	 ويف	 املتو�سط.	 املدى	 على	 ملزمة	 وخطط	

االحتياطيات	 بناء	 اإعادة	 نحو	 ال�سيا�سات	 حتويل	 يتعني	

االإ�سالحات	 واعتماد	 االأزمة	 اأثناء	 امل�ستخدمة	يف	 الوقائية	

املتو�سط.	 املدى	 النمو	على	 تعزيز	 اإىل	 تهدف	 التي	 الهيكلية	

اأعباء	 فرط	 لتخفي�ص	 الت�سميم	 من	 مبزيد	 العمل	 ويتعني	

القدرة	 �سعف	 معاجلة	 مع	 الكاريبي	 منطقة	 يف	 املديونية	

التناف�سية.

ونظرا	للزيادة	ال�رشيعة	يف	االئتمان	واأ�سعار	االأ�سهم	يف	

فرتة	ما	بعد	االأزمة	يف	العديد	من	اقت�سادات	اأمريكا	الالتينية	

الراأ�سمالية،	 التدفقات	 بقوة	 ما	 اإىل	حد	 والكاريبي،	مدفوعة	

من	 للحد	 امل�ستمرة	 اليقظة	 توخي	 ت�ستدعي	 احلاجة	 فاإن	

فعل	 رد	 وجاء	 املايل.	 اال�ستقرار	 على	 امل�ساحبة	 املخاطر	

	راجع	عدد	�سبتمرب	2011	من	تقرير	الرا�صد املايل.
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هيئة	 االئتمان	يف	 وقوة	منو	 الراأ�سمالية	 للتدفقات	 املنطقة	

جمموعة	من	ال�سيا�سات.	فقد	�سمحت	البلدان	عموما	مبرونة	

�رشف	عمالتها	وتدخلت	يف	اأ�سواق	النقد	االأجنبي	بدرجات	

كولومبيا	 من	 اأكرث	 واأوروغواي	 وبريو	 )الربازيل	 خمتلفة	

كلية،	 احرتازية	 تدابري	 اأخرى	 بلدان	 وا�ستحدثت	 واملك�سيك(.	

مبا	يف	ذلك	ت�سديد	م�ستويات	االحتياطيات	االإلزامية	وزيادة	

االئتمان	 عمليات	 لبع�ص	 بالن�سبة	 املال	 راأ�ص	 متطلبات	

اال�ستهالكي	)الربازيل،	بريو(.	ويف	بع�ص	احلاالت،	ا�ستكملت	

هذه	التدابري	بقيود	راأ�ص	املال	)الربازيل(.	وعلى	وجه	العموم،	

حت�سنت	 كما	 بالقوة،	 املنطقة	 يف	 امل�رشيف	 النظام	 يت�سم	

موؤ�رشات	ال�سالمة	االحرتازية	بوجه	عام،	مبا	يف	ذلك	ن�سبة	

وم�ستويات	 املتعرثة،	 القرو�ص	 ون�سبة	 املال،	 راأ�ص	 كفاية	

ي�سري	 االئتمان	 منو	 فاإن	 ذلك،	 ومع	 	
16

اخل�سائر. خم�س�سات	

حجم	 واأن	 االئتمان،	 جودة	 يف	 تدهور	 حدوث	 احتمال	 اإىل	

واإن	كان	من	 زاد،	 قد	 التمويل	باجلملة	 اإىل	 البنوك	 انك�ساف	

ال�رشوري	 من	 ال�سياق،	 هذا	 ويف	 حمدودة.	 قاعدة	 منطلق	

القطاع	 املحتملة	يف	 ال�سعف	 مواطن	 مراقبة	 اال�ستمرار	يف	

يف	 مبا	 املايل،	 القطاع	 على	 الرقابة	 اأعمال	 وتعزيز	 املايل	

زيادة	 احتواء	 بغية	 امل�رشفية،	 غري	 الو�ساطة	 جهات	 ذلك	

والك�ساد	يف	 االنتعا�ص	 املفرط	وجتنب	دورات	 املايل	 الرفع	

االئتمان.	

املنطقة	 يف	 اخلارجية	 اجلارية	 احل�سابات	 عجز	 ويبدو	

	،2102-1102 الفرتة	 خالل	 حمدود	 بقدر	 لالت�ساع	 مهياأ	

على	الرغم	من	قوة	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية.	ومما	ال	�سك	فيه	اأن	

االعتماد	على	التدفقات	الراأ�سمالية	لتمويل	هذه	العجوزات	قد	

اإمكانية	تعر�ص	املنطقة	لتحول	مفاجئ	يف	م�ساعر	 زاد	من	

امل�ستثمرين.	وتظل	التدابري	االحرتازية	الكلية	واأعمال	الرقابة	

للحفاظ	 ملحا	 مطلبا	 اأعاله(	 مناق�ستها	 �سبق	 )التي	 املعززة	

على	اال�ستقرار	املايل،	ومن	املمكن	اأن	توفر	قيود	راأ�ص	املال	

انفراجا	موؤقتا	يف	مواجهة	قوة	التدفقات	الراأ�سمالية	الداخلة،	

لكن	ال	ينبغي	اأن	تكون	هذه	التدابري	مبثابة	البديل	ملا	يلزم	

من	ت�سحيح	اقت�سادي	كلي.	وهناك	ترحيب	بال	�سك	بزيادة	

ا�ستخدام	مرونة	اأ�سعار	ال�رشف	يف	املنطقة	كاأداة	المت�سا�ص	

ال�سدمات،	لكن	يتعني	زيادة	ت�سديد	�سيا�سات	املالية	العامة،	

لي�ص	للحد	من	املخاطر	املحيطة	باملالية	العامة	فح�سب،	بل	

الواقعة	على	�سعر	ال�رشف	احلقيقي	ودعم	 ال�سغوط	 الإق�ساء	

االأر�سدة	اخلارجية	اأي�سا.

اإفريقيا جنوب ال�صحراء: احلفاظ على التو�صع

منطقة  يف  الكلي  االقت�صادي  االأداء  ق�ة  دالئل  تبدو 

اإفريقيا جن�ب ال�صحراء، مع م�ا�صلة العديد من االقت�صادات 

النم� مبعدالت قريبة بالفعل من مت��صطات ما قبل االأزمة 

البياين 2-13(. ومل تتاأثر املنطقة حتى االآن تاأثرا  )ال�صكل 
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ال�صلبية  التط�رات  خماطر  لكن  العاملي،  بالتباط�ؤ  ملح�ظا 

عدد  يف  ملح�ظة  بدرجة  الت�صخم  ازداد  وقد  ارتفعت. 

ومع  االأ�صا�صي،  ال�صيناري�  �صياق  ويف  املنطقة.  بلدان  من 

ا�صتمرار م�صرية التعايف الق�ي، فاإن الفر�صة �صانحة للع�دة 

اإىل اأول�يات املنطقة ط�يلة االأمد واملتمثلة يف حت�صني اأطر 

ال�صم�د  على  القدرة  وزيادة  امل�ؤ�ص�صية،  واالأطر  ال�صيا�صات 

اأمام تقلبات اأ�صعار ال�صلع االأولية، وتط�ير االأ�ص�اق املالية، 

النم�  م�صت�ى  رفع  يف  ت�صهم  اأن  جميعا  �صاأنها  من  والتي 

الفقر. ويف حالة حدوث  املمكن يف املنطقة وتخفيف حدة 

تتمتع  التي  البلدان  على  يتعني  ملح�ظ،  عاملي  تباط�ؤ 

مب�صدات ال�صيا�صة ال�اقية اأن ت�صتهدف دعم النم�.

وقد	تو�سع	ن�ساط	االقت�ساد	احلقيقي	يف	املنطقة	بقوة	يف	

عام	2010	وحتى	االآن	يف	عام	2011.	وقد	ارتكزت	هذه	القوة	

ا�ستخدم	عدد	 والعام،	حيث	 اال�ستهالك	اخلا�ص	 على	�سالبة	

كبري	من	البلدان	احليز	الذي	توفره	ال�سيا�سة	االقت�سادية	الكلية	

للم�ساعدة	يف	ت�رشيع	وترية	التعايف	من	التباطوؤ	الذي	�سببته	

االأزمة.	وقد	اأدت	الطفرة	ال�سابقة	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	اإىل	

حدوث	ارتفاع	يف	معدالت	الت�سخم.	ونتيجة	الأو�ساع	ال�سيا�سة	

النقدية	التي�سريية	ن�سبيا،	هناك	موؤ�رشات	على	ظهور	�سغوط	

ت�سخمية	ال	ي�ستهان	بها	يف	بع�ص	االقت�سادات	)منها	اإثيوبيا	

وكينيا	واأوغندا(.	غري	اأن	التدفقات	الراأ�سمالية	اخلا�سة،	التي	

كانت	تكت�سب	اأهمية	كم�سدر	للتمويل	اخلارجي	قبل	االأزمة،	

مل	ت�ستاأنف	اإال	يف	عدد	قليل	فقط	من	االقت�سادات	ال�ساعدة	

والبينية	)غانا	وموري�سيو�ص	وجنوب	اإفريقيا(.

امل�ستمر	 االقت�سادي	 للتو�سع	 مهياأة	 املنطقة	 وتبدو	

الزيادة	 احتواء	 يف	 اال�ستمرار	 �رشيطة	 القريب،	 االأجل	 يف	

كربى	 يف	 واالقت�سادي	 املايل	 االختالل	 يف	 االأخرية	

واجلدول	 2-14؛	 البياين	 )ال�سكل	 املتقدمة	 االقت�سادات	

2-6(.	ومن	املتوقع	اأن	يرتاوح	متو�سط	منو	اإجمايل	الناجت	

خالل	 و%5.75	 	%5.25 بني	 املنطقة	 يف	 احلقيقي	 املحلي	

الفرتة	2011-2012،	مع	اختالفات	كبرية	بني	اقت�سادات	

املنطقة:

يف	 الدخل	 منخف�سة	 البلدان	 من	 االأكرب	 اجلانب	 عاد	 	•
للحماية	 نظرا	 االأزمة،	 قبل	 ما	 منو	 معدالت	 اإىل	 املنطقة	
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التي	توفرت	لها	اإىل	حد	كبري	من	االأزمة	املالية	العاملية	

ال�سناعات	 �سبكات	 يف	 املحدود	 اندماجها	 نتيجة	

اجلفاف	 موجة	 اأدت	 وقد	 العاملية.	 واملالية	 التحويلية	

اإن�سانية	 اأزمة	 حدوث	 اإىل	 االإفريقي	 القرن	 يف	 احلادة	

اإىل	 واأدت	 املنطقة	 اقت�سادات	 من	 قليل	 عدد	 يف	 كربى	

زيادة	حادة	يف	معدالت	الت�سخم.	ومن	املتوقع	اأن	ي�سل	

اإىل	 الدخل	 منخف�سة	 البلدان	 النمو	يف	جمموعة	 متو�سط	

القوي	 املحلي	 الطلب	 خلفية	 على	 	،2011 عام	 يف	 	%6

وت�سارع	وترية	ال�سادرات.	ويف	عام	2012،	من	املتوقع	

قوة	 زيادة	 مع	 	%6.5 اإىل	 لي�سل	 النمو	 �رشعة	 تزداد	 اأن	

اإىل	 االقت�سادي	 الن�ساط	 وعودة	 كينيا،	 يف	 اال�ستثمار	

طبيعته	يف	كوت	ديفوار	بعد	اال�سطراب	احلاد	يف	اأعقاب	

انتخابات	عام	2010،	وعودة	م�رشوعات	النفط	والتعدين	

الكبرية	لن�ساطها	يف	النيجر	و�سرياليون.

اإيجابية	 باآفاق	 للنفط	 امل�سدرة	 االقت�سادات	 ومتيز	 	•
مماثلة،	مع	توقع	بلوغ	النمو	6%	تقريبا	يف	عام	2011،	

وترية	 ت�سارع	 ويرجع	 	.2012 يف	 	%7.25 اإىل	 ليزيد	

اأ�سعار	 انخفا�ص	 من	 الرغم	 على	 	،2012 عام	 يف	 النمو	

النفط	عن	امل�ستويات	املتوقعة	يف	عدد	يونيو	2011	من	

ا�ستمرار	 اإىل	 العاملي،	 االقت�صاد  اآفاق  م�صتجدات  تقرير	

اإىل	 املحلية،	 العامة	 اال�ستثمارات	 على	 االإنفاق	 قوة	

مثل	 املنفردة،	 اخل�سو�سية	 ذات	 العوامل	 بع�ص	 جانب	

قوة	االرتداد	االإيجابي	يف	االإنتاج	النفطي	يف	اأنغوال	يف	

اأعقاب	اال�سطراب	الذي	حدث	يف	2011.

اندماجها	 زيادة	 اأدت	 التي	 الدخل،	 متو�سطة	 البلدان	 اأما	 	•
ملخاطر	 تعر�سها	 زيادة	 اإىل	 العاملية	 االأ�سواق	 مع	

من	 بالكامل	 للتعايف	 �سبيلها	 يف	 زالت	 ما	 فهي	 االأزمة،	

وارتفاع	 البطالة،	 معدالت	 يف	 احلادة	 فالزيادة	 اآثارها.	

ا�ستخدام	 م�ستويات	 وانخفا�ص	 املعي�سية،	 االأ�رش	 ديون	

املتقدمة،	 االقت�سادات	 يف	 والتباطوؤ	 االإنتاجية،	 الطاقة	

ت�سهم	 عوامل	 هي	 ال�رشف	 اأ�سعار	 يف	 الكبري	 واالرتفاع	

اأكرب	 اإفريقيا،	 جنوب	 يف	 احلذر	 التعايف	 يف	 جميعها	

اقت�ساد	يف	املنطقة.	غري	اأنه	من	املتوقع	�سد	فجوة	الناجت	

�سهرا	 ع�رش	 االثني	 فرتة	 مدار	 على	 اإفريقيا	 جنوب	 يف	

القادمة	مع	انتعا�ص	النمو	لي�سل	اإىل	حوايل	3.5%	خالل	

االقت�سادي	 النمو	 يكون	 و�سوف	 	.2012-2011 الفرتة	

بقيادة	اال�ستهالك	اخلا�ص	واال�ستثمار	املعزز،	بدعم	من	

االنخفا�ص	ال�سائد	يف	اأ�سعار	الفائدة	والعودة	اإىل	اإ�سدار	

تراخي�ص	التعدين	وجتديدها.

وقد	�سهدت	بلدان	املنطقة	زيادة	ملحوظة	يف	الت�سخم،	حيث	

تهدد	الطفرة	ال�سابقة	يف	اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	مبزيد	من	االرتفاع	

يف	معدل	الت�سخم	يف	ظل	عدم	تباطوؤ	الن�ساط	االقت�سادي	اإال	

بقدر	حمدود	يف	البلدان	منخف�سة	الدخل	)مثل	اأوغندا(،	ال	�سيما	

يف	البلدان	امل�ستوردة	ال�سافية	لل�سلع	اال�ستهالكية	االأ�سا�سية	

)مثل	اإثيوبيا(	اأو	التي	تنتقل	فيها	التغريات	ب�سورة	ملحوظة	من	

اأ�سعار	الغذاء	الدولية	اإىل	املحلية	)مثل	كينيا(.	وبالن�سبة	للبلدان	

امل�سدرة	للنفط،	من	املتوقع	اأن	يظل	الت�سخم	مرتفعا،	مدفوعا	

التو�سع	 اأدى	 حيث	 واأنغوال،	 نيجرييا	 يف	 االأ�سعار	 بتطورات	
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النقدي	ال�رشيع	قبل	االأزمة	)نيجرييا(	والزيادة	احلادة	يف	اأ�سعار	

متكررة.	 ب�سورة	 االأ�سعار	 زيادة	 اإىل	 )اأنغوال(	 املحلية	 الوقود	

و�سوف	يوؤدي	التعايف	غري	املكتمل	من	االأزمة	يف	بلدان	املنطقة	

ذات	الدخل	املتو�سط	اإىل	احلد	من	ارتفاع	معدالت	الت�سخم	يف	

هذه	االقت�سادات.

االقت�سادية	 البيئة	 يف	 التدهور	 زيادة	 توؤدي	 وقد	

العاملية	اإىل	انتقال	تداعيات	خطرية	اإىل	املنطقة.	فاأي	تعرث	

اإ�سعاف	 الواليات	املتحدة	من	�ساأنه	 اأو	 اأوروبا	 للتعايف	يف	

يف	 العاملني	 وحتويالت	 لل�سادرات	 بالن�سبة	 التوقعات	

اخلارج	واملعونة	الر�سمية	وتدفقات	روؤو�ص	االأموال	اخلا�سة.	

عن	 الناجمة	 االأ�سول	 اأ�سواق	 تداعيات	 النتقال	 وبالن�سبة	

ا�ستمرار	ا�سطرابات	االأ�سواق	اأو	االرتفاعات	احلادة	يف	ن�سب	

العزوف	عن	املخاطر	فمن	املرجح	اأن	يقت�رش	على	عدد	قليل	

اأزمة	2008- اأثناء	 البينية،	مثلما	كان	احلال	 االأ�سواق	 من	

2009،	وال	يزال	الو�سع	قيد	ال�سيطرة	حتى	االآن.	واأخريا،	فاإن	

اأي	زيادة	حادة	يف	اأ�سعار	النفط،	واإن	كانت	�ستعزز	النمو	يف	

على	 كبرية	 حتديات	 تفر�ص	 �سوف	 للنفط،	 امل�سدرة	 البلدان	

	وباملثل،	فاإن	ا�ستمرار	االرتفاع	
17

البلدان	امل�ستوردة	للنفط.

ينطوي	 �سوف	 النفطية	 غري	 االأولية	 ال�سلع	 اأ�سعار	 يف	 احلاد	

على	تكاليف	اجتماعية	ومالية	كبرية	يف	البلدان	امل�ستوردة	

االأخرى	 املخاطر	 اأما	 املنطقة.	 يف	 االأولية	 لل�سلع	 ال�سافية	

 – اأ�سا�سا	 االقت�ساد	فهي	ذات	طابع	حملي	 باآفاق	 املحيطة	

على	�سبيل	املثال،	من	املمكن	اأن	تت�سبب	اأجواء	عدم	اليقني	

ال�سيا�سي	وال�سدمات	املرتبطة	باالأحوال	اجلوية	يف	اإ�سعاف	

احتماالت	النمو.

النمو،	 تعايف	 ومع	 االأ�سا�سي،	 ال�سيناريو	 ظل	 ويف	

خ�سو�سا	يف	البلدان	منخف�سة	الدخل،	ينبغي	اإعطاء	اأولوية	

جنوب	 اإفريقيا	 اقت�سادات	 يف	 النمو	 اأن	 اإىل	 املحاكاة	 مناذج	 	ت�سري	
17

ال�سحراء	امل�ستوردة	للنفط	�سوف	ينخف�ص	بن�سبة	ترتاوح	بني	0.5-0.7%	اإذا	

اإبريل	 عدد	 )راجع	 	2011 يف	 دوالرا	 	150 اإىل	 النفط	 اأ�سعار	 متو�سط	 زاد	 ما	

2011	من	تقرير	اآفاق االقت�صاد االإقليمي: اإفريقيا جن�ب ال�صحراء(.

 اجلدول 2-6: اقت�صادات خمتارة يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي، واأ�صعار 
امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة

)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

.	.	..	.	..	.	.–0.60.6–5.45.25.87.58.48.31.2اإفريقيا جنوب ال�صحراء

.	.	..	.	..	.	.7.36.07.212.310.59.46.011.18.6البلدان الم�صدرة للنفط

8.76.96.613.710.69.08.413.511.14.54.54.5نيجيريا

.	.	..	.	..	.	.3.43.710.814.515.013.98.912.07.3اأنغوال

.	.	..	.	..	.	.–10.5–9.6–7.14.07.57.37.024.2–0.8غينيا	اال�ستوائية

.	.	..	.	..	.	.5.75.63.31.42.33.410.514.812.3غابون

.	.	..	.	..	.	.8.85.07.05.05.95.25.17.49.7جمهورية	الكونغو

.	.	..	.	..	.	.–13.0–18.9–2.05.031.3–13.02.56.92.1ت�ساد

.	.	..	.	..	.	.–3.8–3.0–3.13.53.74.46.05.13.1البلدان متو�صطة الدخل

24.924.523.8–3.7–2.8–2.83.43.64.35.95.02.8جنوب	اإفريقيا

.	.	..	.	..	.	.–1.7–4.3–7.26.25.36.97.86.24.9بوت�سوانا

7.88.28.4–8.0–9.9–4.24.24.12.96.75.38.2موري�سيو�ص

.	.	..	.	..	.	.–3.3–0.7–4.83.64.24.55.05.61.3ناميبيا

.	.	..	.	..	.	.–9.0–11.8–0.64.58.37.818.5–2.02.1�سوازيلند

.	.	..	.	.10.3–11.9–12.9–5.45.66.42.15.04.911.2الراأ�ص	االأخ�سر

4
.	.	..	.	..	.	.–7.0–7.0–5.85.96.56.28.810.36.3البلدان منخف�صة الدخل

.	.	..	.	..	.	.–8.6–6.3–8.07.55.52.818.131.24.4اإثيوبيا

.	.	..	.	..	.	.–8.5–8.9–5.65.36.14.112.17.47.0كينيا

.	.	..	.	..	.	.–4.9–6.5–7.713.57.310.78.78.77.0غانا

.	.	..	.	..	.	.–10.2–8.8–6.46.16.110.57.09.48.8تنزانيا

.	.	..	.	..	.	.–3.3–3.8–3.23.84.51.32.62.52.8الكاميرون

.	.	..	.	..	.	.–8.9–4.0–5.26.45.59.46.516.98.8اأوغندا

.	.	..	.	..	.	.–8.51.43.02.55.01.00.4–2.45.8كوت	ديفوار

	تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	التي	حتدث	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدول	األف-7	يف	امللحق	
1

االإح�سائي.	

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

	ت�سمل	كذلك	بنن،	وبوركينا	فا�سو،	وبوروندي،	وجمهورية	اإفريقيا	الو�سطى،	وجزر	القمر،	وجمهورية	الكونغو	الدميقراطية،	واإريرتيا،	وغامبيا،	وغانا،	وغينيا،	وغينيا	
4

بي�ساو،	ولي�سوتو،	وليربيا،	ومدغ�سقر،	ومالوي،	ومايل،	وموزامبيق،	والنيجر،	ورواندا،	و�سان	تومي	وبرين�سيبي،	وال�سنغال،	و�سي�سل،	و�سرياليون،	وتوغو،	وزامبيا،	وزمبابوي.	
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العامة	 املالية	 �سيا�سة	 وتوجيه	 املايل	 احليز	 بناء	 الإعادة	

نحو	اال�ستثمارات	االأطول	اأجال	واحلد	من	الفقر.	اأما	بالن�سبة	

اإدارة	 يف	 التحدي	 يتمثل	 ف�سوف	 للنفط،	 امل�سدرة	 للبلدان	

ثروة	االإيرادات	احلالية،	وخا�سة	يف	ظل	التوقعات	ال�سعيفة	

امل�ساعدة	 العوامل	 ومن	 النفط.	 الأ�سعار	 بالن�سبة	 ما	 حد	 اإىل	

التي	ت�سرت�سد	بالطاقة	 االإنفاق	 اأهداف	 ال�ساأن	و�سع	 يف	هذا	

اال�ستيعابية	وترتكز	على	اإطار	متو�سط	االأجل	للمالية	العامة.	

املدة	 وحمددة	 موجهة	 بتدخالت	 القيام	 يف	 النظر	 وينبغي	

اأ�سعار	 ارتفاع	 اأثر	 من	 للتخفيف	 ال�سيا�سات	 م�ستوى	 على	

ارتفاع	 ومع	 ال�سعيفة.	 ال�سكان	 فئات	 على	 االأ�سا�سية	 ال�سلع	

النقدية	 ال�سيا�سة	 الت�سخم،	يتعني	كذلك	حتويل	م�سار	 معدل	

نحو	موقف	اأكرث	حيادا،	على	غرار	ما	يحدث	بالفعل	يف	عدد	

من	االقت�سادات	)كينيا	وتنزانيا	واأوغندا(.

واإذا	ما	تباطاأ	النمو	العاملي	بدرجة	ملحوظة،	يتعني	على	

ال�سيا�سة	 م�سدات	 من	 يكفي	 مبا	 تتمتع	 التي	 االقت�سادات	

مثل	 البلدان	 على	 ويتعني	 النمو.	 دعم	 ت�ستهدف	 اأن	 الواقية	

اأدوات	 بعمل	 ت�سمح	 اأن	 املثال،	 �سبيل	 على	 اإفريقيا،	 جنوب	

ال�سبط	التلقائي	على	جانب	املالية	العامة	وتي�سري	االأو�ساع	

اأن	 كذلك	 الدخل	 منخف�سة	 البلدان	 على	 ويتعني	 النقدية.	

للت�رشف	 املتاح	 احليز	 با�ستخدام	 الن�ساط	 دعم	 ت�ستهدف	

االإيرادات	 ال�سماح	بتذبذب	 االإنفاق	مع	 – عن	طريق	حماية	
ح�سب	الن�ساط	بقدر	ما	ت�سمح	اأو�ساع	التمويل.				

املجمل	 اخلارجي	 الر�سيد	 ي�سجل	 اأن	 املتوقع	 ومن	

تدهوره	 مع	 	،2011 عام	 يف	 طفيفا	 حت�سنا	 املنطقة	 يف	

اجلارية	 احل�سابات	 فوائ�ص	 تنخف�ص	 و�سوف	 	.2012 عام	

اخلارجية	اإىل	حد	ما	يف	البلدان	امل�سدرة	لل�سلع	االأولية	مع	

ا�ستمرار	 املتوقع	 ال�سلع.	ومن	 الأ�سعار	هذه	 الطفيف	 الرتاجع	

مع	 االقت�سادات،	متا�سيا	 بقية	 اجلارية	يف	 احل�سابات	 عجز	

يف	 احتوائه	 ا�ستمرار	 مع	 فيها،	 املحلي	 الطلب	 قوة	 ا�ستمرار	

االأجل	املتو�سط.

ل  تعطُّ اإفريقيا:  و�صمال  االأو�صط  ال�رشق 

م�صرية النمو و�صط اأجواء عدم اليقني

وفق  تت�صكل  امل�صتقبلية  واآفاقها  املنطقة  جتربة  تزال  ال 

االجتماعية  واال�صطرابات  االأولية  ال�صلع  اأ�صعار  حتركات 

الراهنة. وتظل اآفاق االأجل الق�صري حماطة باأج�اء غري عادية 

من عدم اليقني الكبري، وه� ما يرجع يف االأ�صا�ض اإىل �صي�لة 

ال�رسق  اقت�صادات  بع�ض  يف  واالأمني  ال�صيا�صي  امل�قف 

اليقني ب�صاأن  اإىل تزايد عدم  اإفريقيا، وكذلك  االأو�صط و�صمال 

على  احلفاظ  االآنية  االأول�يات  اأهم  ومن  اخلارجي.  الطلب 

االجتماعي،  التجان�ض  بناء  الكلي مع  االقت�صادي  اال�صتقرار 

كما تت�صمن العنا�رس احلا�صمة يف هذا ال�صياق ا�صتعادة �صحة 

املالية العامة وت�صميم من�ذج للنم� يحقق ت�ظيف العمالة 

والنم� ال�صامل جلميع الفئات على املدى املت��صط.

وقد	اأدى	ارتفاع	اأ�سعار	النفط	حتى	االآن	اإىل	تعزيز	اآفاق	

فر�ص	 بينما	 للنفط،	 امل�سدرة	 املنطقة	 بلدان	 يف	 االقت�ساد	

البلدان	 م�ستوى	 وعلى	 امل�ستوردة.	 البلدان	 اأمام	 حتديات	

اإيجابية	 دفعة	 االقت�سادي	 الن�ساط	 تلقى	 للنفط،	 امل�سدرة	

من	ال�سيا�سات	االقت�سادية	الكلية	احلافزة.	ويف	نف�ص	الوقت،	

الناجم	 ال�سلبي	 لالأثر	 املنطقة	 يف	 اقت�سادات	 عدة	 تتعر�ص	

املتوا�سلة،	وهو	 وال�رشاعات	 االجتماعية	 اال�سطرابات	 عن	

والتدفقات	 ال�سياحة	 اإيرادات	 على	 ملحوظ	 ب�سكل	 يوؤثر	 ما	

الراأ�سمالية	واال�ستثمار.

امل�سدرة	 االقت�سادات	 يف	 النمو	 ي�سل	 اأن	 املتوقع	 ومن	

اإىل	5%	يف	عام	2011	وحوايل	4%	يف	عام	2012	 للنفط	

	)7-2 واجلدول	 2-16؛	 و	 	15-2 البيانيان	 )ال�سكالن	

�سادرات	 يف	 التو�سع	 اإىل	 )ا�ستنادا	 قطر	 بقيادة	 وذلك	 	-

اأما	 ال�سعودية.	 العربية	 واململكة	 والعراق	 الطبيعي(،	 الغاز	

م�رش	 )وخا�سة	 للنفط	 امل�ستوردة	 للبلدان	 املنتظرة	 االآفاق	

ذلك	 من	 اأقل	 فهي	 وتون�ص(	 ال�سورية	 العربية	 واجلمهورية	

	.2011 عام	 يف	 	%1.5 النمو	 يبلغ	 اأن	 يتوقع	 حيث	 بكثري،	

لقيود	 االقت�سادات	 من	 قليل	 عدد	 يف	 الن�ساط	 و�سيخ�سع	

اال�سطرابات	االجتماعية	الداخلية	وما	ي�ساحبها	من	تعاف	

وُيتوقع	 املغرتبني.	 وحتويالت	 ال�سياحة	 اإيرادات	 يف	 بطيء	

عام	 يف	 	%2.5 اإىل	 امل�ستوردة	 البلدان	 يف	 النمو	 ي�سل	 اأن	

2012،	بدعم	من	التعايف	البطيء	يف	اال�ستثمارات.	

و�سيظل	الت�سخم	مرتفعا	يف	بلدان	ال�رشق	االأو�سط	و�سمال	

يف	 ما	 حد	 اإىل	 �سينخف�ص	 لكنه	 	،2011 عام	 خالل	 اإفريقيا	

فمن	 االأولية.	 ال�سلع	 اأ�سعار	 بالرتاجع	يف	 تاأثرا	 عام	2012،	

املتوقع	اأن	ينخف�ص	الت�سخم	من	10.75%	يف	عام	2011	

اإىل	7.5%	يف	عام	2012	يف	البلدان	امل�سدرة	للنفط،	بينما	

البلدان	 يف	 	2012-2011 الفرتة	 يف	 	%8 من	 اأقل	 يظل	

امل�ستوردة	له.

كبرية.	 �سلبية	 ملخاطر	 االقت�سادية	 االآفاق	 وتخ�سع	

يف	 تراجع	 من	 يتبلور	 بداأ	 مبا	 اخلارجية	 املخاطر	 وترتبط	

االحتماالت	االقت�سادية	للواليات	املتحدة	واأوروبا،	وميكن	

اأن	حتدث	خف�سا	حادا	يف	الن�ساط	االقت�سادي	ومن	ثم	يف	

اأ�سعار	ال�سلع	االأولية	اأو	مزيد	من	البطء	يف	تدفقات	التمويل	

اخلارجي	الوافدة	اإىل	املنطقة.	غري	اأن	معظم	املخاطر	يتعلق	

مع	 تفاقما	 يزداد	 الذي	 الداخلي	 اال�ستقرار	 عدم	 با�ستمرار	

انتقال	عدواه	بني	بلدان	املنطقة.	وقد	ت�سببت	اال�سطرابات	

التمويل	 وهبوط	 املخاطر،	 عالوات	 ارتفاع	 يف	 ال�سيا�سية	

االقت�سادات	 يف	 فقط	 لي�ص	 ـ	 ال�سياحة	 واإيرادات	 اخلا�ص	

اأنحاء	 كل	 يف	 واإمنا	 اال�سطرابات	 بهذه	 مبا�رشة	 املتاأثرة	

يف	 ال�سيا�سية	 االأزمات	 كثافة	 ازدادت	 واإذا	 اأي�سا.	 املنطقة	

املنطقة	ميكن	اأن	تتفاقم	حمنتها	االقت�سادية،	بحيث	ي�سبح	

االحتمال	املتطرف	هو	ازدياد	التاأثري	على	االإنتاج	النفطي	

اأ�سواق	 يف	 تداعيات	 من	 عليه	 يرتتب	 ما	 مع	 املنطقة،	 يف	

اقت�سادات	 من	 االإنتاج	 زيادة	 اأدت	 وقد	 العاملية.	 الطاقة	

اإىل	 ال�سعودية،	 العربية	 اململكة	 �سيما	 ال	 االأخرى،	 املنطقة	

الليبي	 النفط	 اإنتاج	 االنقطاع	يف	 تداعيات	 انتقال	 احلد	من	

اإىل	بقية	العامل.

فاإىل	 املنطقة.	 يف	 ج�سيمة	 حتديات	 ال�سيا�سات	 وتواجه	

االقت�سادي	 اال�ستقرار	 بتاأمني	 املتعلقة	 التحديات	 جانب	

�رشورة	 يف	 االأق�رش	 املدى	 حتديات	 ترتكز	 واالجتماعي،	
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و�سع	املوارد	العامة	على	م�سار	قابل	لال�ستمرار.	وبالن�سبة	

احلكومات	 تغتنم	 اأن	 ينبغي	 للنفط،	 امل�سدرة	 للبلدان	

�سوب	 للتحرك	 النفط	 اأ�سعار	 ارتفاع	 يتيحها	 التي	 الفر�سة	

اقت�سادات	اأكرث	ا�ستمرارية	وتنوعا.	واإ�سافة	اإىل	ذلك،	تربز	

و�سمال	 االأو�سط	 ال�رشق	 بلدان	 يف	 امل�ساهدة	 اال�سطرابات	

اإفريقيا	�رشورة	و�سع	جدول	اأعمال	متو�سط	االأجل	لتحقيق	

موؤ�س�سات	 اإقامة	 اإىل	 يوؤدي	 ال�سكان	 فئات	 لكل	 �سامل	 منو	

قوية	حتفز	ن�ساط	القطاع	اخلا�ص	وتزيد	من	اإتاحة	الفر�ص	

�سيما	 ال	 املزمنة،	 املرتفعة	 البطالة	 ومعاجلة	 االقت�سادية،	

ال�سباب.	 بني	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اأولويات	 يف	 كبري	 تنوع	 وهناك	

ت�ستد	 اإفريقيا،	حيث	 و�سمال	 االأو�سط	 ال�رشق	 اقت�سادات	 يف	

امل�ستوردة	 االقت�سادات	 يف	 املايل	 ال�سبط	 اإىل	 احلاجة	

للنفط	التي	تواجه	خماوف	متزايدة	ب�ساأن	اإمكانية	ا�ستمرار	

يف	 املتو�سط	 املدى	 اأهداف	 اأهم	 ومن	 املالية.	 اأو�ساعها	

العامة	 املالية	 �سيا�سات	 توجيه	 اإعادة	 املنطقة	 بلدان	 كل	

اأن	 الفقر	واال�ستثمارات	املنتجة.	غري	 اأهداف	تخفي�ص	 نحو	

االإنفاق	 زيادة	 اأجل	 من	 ل�سغوط	 تخ�سع	 ظلت	 احلكومات	

دعم	 على	 االإنفاق	 اأو	 االجتماعي	 االإنفاق	 �سواء	 ـ	 اجلاري	

امللحة.	 االجتماعية	 امل�سكالت	 ومعاجلة	 ـ	 االأولية	 ال�سلع	

يف	 �سيما	 )ال	 ل�سغوط	 العامة	 املوارد	 تخ�سع	 كذلك	

على	 االإنفاق	 زيادة	 ب�سبب	 للنفط(	 امل�ستوردة	 االقت�سادات	

اإيران	االإ�سالمية	 دعم	الوقود	والغذاء	)مع	اعتبار	جمهورية	

اإىل	جانب	�سغوط	رفع	 ا�ستثناء	مهما	يف	هذا	اخل�سو�ص(،	

االأمر	 التقاعد	يف	جهاز	اخلدمة	املدنية،	 االأجور	ومعا�سات	

املتو�سط.	 املدى	 على	 حتمله	 يف	 اال�ستمرار	 يتعذر	 الذي	

امل�ساير	 املايل	 التو�سع	 يت�سبب	 اأن	 ذلك،	ميكن	 اإىل	 واإ�سافة	

لال�ستثمارات	 االإزاحة	 من	 مزيد	 يف	 الدورية	 لالجتاهات	

ذات	 امل�سكالت	 ا�ستمرار	 يت�سبب	يف	 املطلوبة،	مما	 اخلا�سة	

ال�سلة	باإن�ساء	الوظائف	يف	القطاع	اخلا�ص.	

ومن	املتوقع	اأن	يظل	الر�سيد	اخلارجي	يف	املنطقة	مرتفعا	

بع�ص	 �سينخف�ص	 كان	 واإن	 	،2012-2011 الفرتة	 خالل	

ال�سلع	 اأ�سعار	 ال�سيء	يف	عام	2012	مع	الرتاجع	الطفيف	يف	

االأولية.	ويف	البلدان	امل�سدرة	للنفط،	�سوف	توؤدي	اأ�سعار	ال�سلع	
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اخلارجية	 املراكز	 قوة	 على	 املحافظة	 اإىل	 املرتفعة	 االأولية	

اجلاري	 احل�ساب	 عجز	 يظل	 و�سوف	 االحتياطيات.	 وتعزيز	

للنفط	يف	حدود	4.75%	تقريبا	 امل�ستوردة	 البلدان	 كبريا	يف	

يف	ظل	زيادة	فواتري	ا�سترياد	ال�سلع	االأولية	احليوية	وتناق�ص	

ال�سياحة.	 اإيرادات	 وانكما�ص	 اخلارج	 يف	 العاملني	 حتويالت	

اأكرث	يف	 اأر�سدة	احل�سابات	اجلارية	 اأن	ترتاجع	 ومن	املتوقع	

بلدان	امل�رشق	)لبنان	واالأردن	واجلمهورية	العربية	ال�سورية(.	

ومن	حيث	التمويل	اخلارجي	يف	عام	2011،	يرجح	اأن	تكون	

الداخلة	)ال	�سيما	اال�ستثمار	 االأموال	اخلا�سة	 تدفقات	روؤو�ص	

االأجنبي	املبا�رش(	غري	كافية	لتعوي�ص	عجز	احل�سابات	اجلارية	

املتزايد	يف	البلدان	امل�ستوردة	للنفط،	نتيجة	لل�سحب	من	اأر�سدة	

االحتياطيات	الدولية.	
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اجلدول 2-7: اقت�صادات خمتارة يف منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا: اإجمايل الناجت املحلي 

احلقيقي، واأ�صعار امل�صتهلكني، ور�صيد احل�صاب اجلاري، والبطالة
)التغير ال�صن�ي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

اإجمالي	الناتج	المحلي	الحقيقي
1
اأ�سعار	الم�ستهلكين

2
ر�سيد	الح�ساب	الجاري

3
البطالة

التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات

201020112012201020112012201020112012201020112012

.	.	..	.	..	.	.4.44.03.66.89.97.67.711.29.0ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

.	.	..	.	..	.	.4.44.93.96.610.87.610.615.012.4البلدان الم�صدرة للنفط

3.22.53.412.422.512.56.07.87.114.615.315.6جمهورية	اإيران	االإ�سالمية

.	.	..	.	.4.16.53.65.45.45.314.920.614.210.0المملكة	العربية	ال�سعودية

3.32.93.33.93.94.37.913.710.910.09.89.5الجزائر

.	.	..	.	..	.	.3.23.33.80.92.52.57.010.39.2االإمارات	العربية	المتحدة

.	.	..	.	..	.	.2.34.125.332.630.1–16.618.76.02.4قطر

3.45.74.54.16.23.427.833.530.42.12.12.1الكويت

.	.	..	.	..	.	.–1.2–0.9–0.89.612.62.45.05.03.2العراق

5
13.713.412.2–7.6–7.3–13.020.017.56.7–0.4–6.50.2ال�سودان

6
.	.	..	.	..	.	.–4.7–4.8–4.51.42.67.67.57.73.9البلدان الم�صتوردة للنفط

9.010.411.5–2.2–1.9–5.11.21.811.711.111.32.0م�سر

9.19.08.9–4.0–5.2–3.74.64.61.01.52.74.3المغرب

.	.	..	.	.8.4–6.1–6.1–1.54.46.05.03.9–3.22.0الجمهورية	العربية	ال�سورية

13.014.714.4–5.5–5.7–3.10.03.94.43.54.04.8تون�ص

.	.	..	.	..	.	.–13.8–14.7–7.51.53.54.55.95.010.9لبنان

12.512.512.5–8.4–6.7–2.32.52.95.05.45.64.9االأردن

للتذكرة

4.84.83.62.73.41.62.90.30.76.75.95.8اإ�سرائيل

7
.	.	..	.	..	.	.3.52.93.93.13.13.84.44.93.7بلدان	المغرب	العربي

8
.	.	..	.	..	.	.–4.7–4.5–4.90.81.99.69.69.53.6بلدان	الم�سرق	العربي

تظهر	التحركات	يف	اأ�سعار	امل�ستهلكني	كمتو�سطات	�سنوية.	وميكن	االطالع	على	التغريات	من	دي�سمرب	اإىل	دي�سمرب	الذي	يليه	يف	اجلدولني	األف-6	واألف-7	يف	امللحق	
1

االإح�سائي.	

	%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.
2

	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	للبطالة.
3

	ت�سمل	كذلك	البحرين	وليبيا	وعمان	واجلمهورية	اليمنية.	وت�ستبعد	بيانات	�سنوات	التوقعات	عن	ليبيا	نظرا	الأجواء	عدم	اليقني	املحيطة	باأو�ساعها	ال�سيا�سية.
4

ُي�ستبعد	جنوب	ال�سودان	من	توقعات	عام	2011	واالأعوام	التالية	
	5

	ت�سمل	جيبوتي	وموريتانيا.
6

	بلدان	املغرب	العربي	ت�سمل	اجلزائر	وليبيا	وموريتانيا	واملغرب	وتون�ص.	وت�ستبعد	بيانات	�سنوات	التوقعات	عن	ليبيا	نظرا	الأجواء	عدم	اليقني	املحيطة	باأو�ساعها	
7

ال�سيا�سية.

	بلدان	امل�رشق	العربي	ت�سمل	م�رش	واالأردن	ولبنان	واجلمهورية	العربية	ال�سورية.	
8





101 �صندوق النقد الدويل		|	�سبتمرب	2011	 	

ال�سلع  اأ�سعار  لتحركات  الت�سخمية  الآثار  الف�سل  يبحث هذا 

الأولية وال�سيا�سة النقدية املالئمة ملواجهتها. وغالبا ما تكون 

الت�سخم  على  اأجال  واأطول  اأقوى  اآثار  الأولية  ال�سلع  لأ�سعار 

�سلة  من  كبرية  ن�سبة  الغذاء  فيها  ي�سكل  التي  القت�سادات  يف 

اأقل ثباتا.  الت�سخمية  التوقعات  ال�ستهالك والقت�سادات حيث 

وي�سري التحليل الوارد يف الف�سل اإىل اأن البنوك املركزية يف هذه 

النقدية  ال�سيا�سات  اأهداف  وتعلن  حتدد  اأن  عليها  القت�سادات 

الكلي،  الت�سخم  ولي�س  املركزي  الت�سخم  تطورات  اأ�سا�س  على 

الت�سخم  الت�سخم املركزي هو مقيا�س يعك�س تغريات  اإن  حيث 

التي يرجح ا�ستمرارها على املدى املتو�سط. ونظرا لأن �سدمات 

الأولية عادة ما تخرج عن �سيطرة �سناع  ال�سلع  اأ�سعار  ت�سخم 

لذا  عار�سة،  تكون  ما  وغالبا  بها،  التنبوؤ  وي�سعب  ال�سيا�سات، 

اإر�ساء  اإىل  يف�سل عموما يف حالة البنوك املركزية التي ت�سعى 

م�سداقيتها اأن حتدد وتعلن اأهداف �سيا�ستها النقدية على اأ�سا�س 

الت�سخم املركزي ولي�س الت�سخم الكلي. لكن قد ُيف�سل ال�ستناد 

الوكالء القت�ساديون يهتمون با�ستقرار  اإذا كان  اإطار كلي  اإىل 

الت�سخم الكلي ب�سورة تفوق اهتمامهم با�ستقرار الناجت. واأخريا، 

ففي القت�سادات ال�ساعدة والنامية التي تتعر�س ل�سغوط طلب 

اأن  املحتمل  من  امل�ستهدف،  من  اأعلى  ت�سخما  وت�سهد  مفرطة 

اأكرب واأن ت�ستلزم  اآثارا غري مبا�رشة  اأ�سعار الغذاء  تخلف �سدمة 

�سيا�سة اأقوى ملواجهتها مقارنة بحالتها يف ظل عدم وجود هذه 

ال�سغوط القائمة �سلفا.   

مل	 م�ستويات	 �إىل	 �لدولية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �رتفعت	 وقد	

�لفرتة	2003- �لأولية	يف	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 تبلغها	منذ	طفرة	

�لركود	 �أثناء	 �لعاملية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 هبوط	 فبعد	 	.2008

�لكبري،	عاودت	�رتفاعها	�حلاد	جمدد�	يف	�أو�خر	عام	2010	

منت�سف	 يف	 بلغته	 �لذي	 �لذروة	 م�ستوى	 �لآن	 وتقارب	

�أ�سعار	 كذلك	 و�رتفعت	 	.)1-3 �لبياين	 )�ل�سكل	 	2008 عام	

�لطلب	 زيادة	 �أثر	 على	 �لأخرية	 �ل�سهور	 يف	 و�لطاقة	 �لنفط	

و�ملخاوف	ب�ساأن	�ختاللت	�لعر�ض.	وقد	بلغ	�ل�سعر	�لفوري	

لربميل	�لنفط	من	خام	برنت	110	دولر	�أمريكي	يف	�إبريل	

�أمريكي	 دولر	 	34 بلغ	 مبتو�سط	 مقارنة	 	،2012 عام	 من	

للربميل	خالل	�لثالثني	عاما	�ملا�سية.

�لنقدية	 �ل�سيا�سات	 �سناع	 يو�جه	 كبري�	 حتديا	 وهناك	

�لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 ت�سهدها	 �لتي	 �لكبرية	 �لتقلبات	 وهو	

و�لتوقعات	باأن	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لوقود	قد	تظل	مرتفعة	لفرتة	

يف	 �لأخرية	 �لزياد�ت	 �أن	 يف	 يتمثل	 �ل�سو�غل	 و�أحد	 طويلة.	

��ستمر�رها،	 يتاأكد	 قد	 و�لطاقة	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 معدل	

�لت�سخم	قد	تتحول	 مما	ينتج	عنه	توقعات	بارتفاع	معدل	

�إىل	ت�ساعد	�ملطالبات	برفع	�لأجور	و�رتفاع	معدل	�لت�سخم	

حتقيق	 حماولة	 �أن	 هو	 �لأخرى	 �ل�سو�غل	 و�أحد	 	
1
�ملركزي.

�لكبرية	 �لتقلبات	 هذه	 مو�جهة	 يف	 �لت�سخم	 يف	 �ل�ستقر�ر	

هذ�ن	 حدة	 وتزد�د	 كبرية.	 �لقت�سادية	 تكلفتها	 تكون	 قد	

ن�سبة	 �لغذ�ء	 فيها	 ي�سكل	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �ل�ساغالن	

كبرية	من	�سلة	�ل�ستهالك	وتكون	فيها	�آثار	هذه	�ل�سدمات	

هي	�لأكرب	على	�لإطالق.

�ملخاطر؟	 هذه	 �إذن	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �ستو�جه	 فكيف	

�ملتقدمة،	 �لقت�ساد�ت	 يف	 خا�سة	 �ملعتادة،	 �لن�سيحة	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 يف	 للتقلبات	 �ملبا�رشة	 �لآثار	 ��ستيعاب	 هي	

و�لطاقة	على	موؤ�رش	�أ�سعار	�مل�ستهلكني	)IPC(	ولي�ض	�لآثار	

�أ�سعار	 موؤ�رش	 يف	 �لأخرى	 �ملكونات	 على	 �ملبا�رشة	 غري	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 �سدمات	 لأن	 ونظر�	 	
2
�مل�ستهلكني.

�ملعتادة	 �لن�سيحة	 فاإن	 موؤقتة،	 تكون	 ما	 عادة	 و�لطاقة	

ترقى	�إىل	م�ستوى	�لتو�سية	بتحديد	و�إعالن	�لبنوك	�ملركزية	

�لت�سخم	�ملركزي.	 �لنقدية	وفقا	ملعدل	 �سيا�ساتها	 لأهد�ف	

موؤقتة	 �لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 �سدمات	 معظم	 تكون	 وعندما	

��ستقر�ر	 زيادة	 �إىل	 يوؤدي	 �أن	 �ملنهج	 لهذ�	 ميكن	 بالفعل،	

�لت�سخم	�لكلي	يف	�لأجل	�ملتو�سط	و�حلد	من	تقلبات	�لناجت	

يف	 �ل�ستقر�ر	 بتحقيق	 �ملركزي	 �لبنك	 يلزم	 باإطار	 مقارنة	

على	 ينطوي	 ما	 وهو	 �لق�سري،	 �لأجل	 يف	 �لكلي	 �لت�سخم	

مو�جهة	حتى	�لآثار	�ملبا�رشة	لهذه	�ل�سدمات.

�ملعتادة،	 بالن�سائح	 �ملركزية	 �لبنوك	 تعمل	 ما	 وغالبا	

عدد	من	 وير�قب	 �لبلد�ن.	 بني	 فيما	 تتباين	 �لتفا�سيل	 لكن	

�لنفط	قد	تتجه	 �أ�سعار	 �أن	 �إىل	 		على	�سبيل	�ملثال،	ت�سري	در��سات	حديثة	
1

نحو	�لرتفاع	ل�سنو�ت	عديدة	قادمة	متاأثرة	بندرة	�لإمد�د�ت	و�رتفاع	�لطلب	

و�ل�سني.	ولالطالع	على	مزيد	من	 �ل�ساعدة	كالهند	 �لأ�سو�ق	 �قت�ساد�ت	 من	

	2011 و�إبريل	 	2008 �أكتوبر	 عدَدْي	 ر�جع	 �ملخاطر،	 هذه	 حول	 �ملناق�سات	

.Helbling and Roach )2011(	ودر��سة	�لعاملي	�لقت�ساد	�آفاق	تقرير	من

		�ل�سبب	�ملنطقي	ور�ء	��ستيعاب	�لآثار	�ملبا�رشة	ولي�ض	حماولة	منعها	هو	
2

�أن	هذ�	�ملنهج	يحد	من	تقلبات	�لناجت.

موؤلفو	هذ�	�لف�سل	هم	جون	�ساميون	)رئي�ض	�لفريق(،	ود�نييل	يل،	و�أندريا	

بي�سكاتوري،	وعلي	عليچى،	ولوي�ض	كاتاو،	و�أوندر�	كامينيك،	وهيجني	كيم،	

ودوغال�ض	لك�ستون،	ور�فاييل	بورتيللو،	وفيليبه	ز�نا.	وقد	�ساعد	يف	�جلانب	

�لبحثي	كل	من	�سان	�سن،	و�أجنيال	��سبرييتو،	ومني	�سونغ.

3 ل
ص
�
ف
ل
ا

�صوِّب حيث ميكن اأن ت�صيب الهدف: 

تقلبات اأ�صعار ال�صلع الأولية وال�صيا�صة النقدية 
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�لبنوك	�ملركزية	عن	كثب	مقايي�ض	�لت�سخم	�ملركزي	�لتي	

�أو	ت�ستبعد	بع�ض	�ملكونات	�ملتقلبة،	ل	�سيما	 تخف�ض	وزن	

�ملركزية	 �لبنوك	 بع�ض	 وحتدد	 	
3
و�لطاقة. �لغذ�ء	 �أ�سعار	

وفقا	 �لأ�سعار	 ��ستقر�ر	 على	 باحلفاظ	 �خلا�سة	 �أهد�فها	

�لبنوك	 معظم	 وت�ستهدف	 	
4
�لأ�سا�سي. �لت�سخم	 ملقيا�ض	

�أهد�فها	يف	 �ملركزية	�لأخرى	�لت�سخم	�لكلي	ولكنها	حتدد	

�ل�سدمات	 تاأثري	 وزن	 تخف�ض	 وبالتايل	 �ملتو�سط	 �لأجل	

	ويف	هذ�	�ل�ساأن،	
5
�ملوؤقتة،	ك�سدمات	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لطاقة.

�ملركزي	 �لت�سخم	 مقيا�ض	 ��ستخد�م	 لأثر	 مماثال	 �لأثر	 يعد	

كهدف.	

من	 متنوعة	 جمموعة	 ُت�ستخدم	 �لإجمال،	 وجه	 وعلى	

�إر�سادية.	ويقا�ض	 �أدلة	 �أو	 �سو�ء	كاأهد�ف	 �لت�سخم	 مقايي�ض	

�لت�سخم	 با�ستخد�م	 بب�ساطة	 �أدناه،	 �ملركزي،	 �لت�سخم	

ويطلق	 ـ	 و�لطاقة	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 ��ستبعاد	 مع	 �لكلي،	

		على	�سبيل	�ملثال،	يويل	كل	من	بنك	�ليابان	�ملركزي،	وبنك	�لحتياطي	
3

مبقايي�ض	 كبري�	 �هتماما	 �لأ�سرت�يل	 �لحتياطي	 وبنك	 �لأمريكي،	 �لفيدر�يل	

�لت�سخم	�ملركزي	�لتي	ل	تتاأثر	مبا�رشة	بتحركات	�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية.	ويف	

حالة	بنك	�ليابان	�ملركزي،	يتمثل	�أحد	موؤ�رش�ت	��ستقر�ر	�لأ�سعار	�لتي	تخ�سع	

ملر�قبة	دقيقة	يف	معدل	�لتغري	�ل�سنوي	�ملقارن	يف	موؤ�رش	�أ�سعار	�مل�ستهلكني،	

با�ستبعاد	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لطازج.	ويف	حالة	بنك	�لحتياط	�لفيدر�يل،	ُت�ستبعد	

مكونات	�لغذ�ء	و�لطاقة	من	مقيا�ض	�لت�سخم	�لأ�سا�سي	يف	نفقات	�ل�ستهالك	

�ل�سيا�سة	 تقارير	 يف	 �لت�سخم	 توقعات	 لو�سف	 ُي�ستخدم	 �لذي	 �ل�سخ�سي	

مقايي�ض	 من	 كبري�	 عدد�	 �لأ�سرت�يل	 �لحتياطي	 بنك	 ير�قب	 كما	 �لنقدية.	

�لتي	 �ملرجح	 و�لو�سيط	 �ملخف�ض	 �لو�سط	 مقايي�ض	 ومنها	 �ملركزي،	 �لت�سخم	

تخف�ض	وزن	�لأ�سعار	�ملتقلبة.

		على	�سبيل	�ملثال	يحدد	بنك	تايلند	�ملركزي	�ملعدل	�لذي	ي�ستهدفه	وفقا	
4

ملقيا�ض	ت�سخم	�أ�سا�سي	ي�ستبعد	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لطازج	و�لطاقة.	ويف	�ملا�سي،	

بنك	 ومنها	 �ملركزية،	 �لبنوك	 بع�ض	 قامت	 �لتحول،	 فرت�ت	 �أثناء	 �سيما	 ل	

�ملركزي،	 نيوزيلند�	 وبنك	 �لت�سيكي،	 �ملركزي	 و�لبنك	 �لأ�سرت�يل،	 �لحتياطي	

بتحديد	�أهد�فها	وفقا	ملقيا�ض	�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	وموؤخر�،	بعد	حتقيق	معدل	

�أهد�فها	 حتديد	 �إىل	 �ملركزية	 �لبنوك	 هذه	 بع�ض	 حتولت	 منخف�ض،	 ت�سخم	

�لر�سمية	وفقا	ملقيا�ض	كلي.	وقد	ناق�ض	نائب	حمافظ	بنك	نيوزيلند�	�ملركزي	

هذ�	�لتطور	يف	�أحد	خطاباته	قائال:«نظر�	لرت�جع	توقعات	�لت�سخم،	فقد	�أمكن	

�فرت��ض	قدر	�أكرب	من	�ملرونة	يف	�لنظام،	وينعك�ض	ذلك	يف	»�تفاقية	�أهد�ف	

�ل�سيا�سة«	�حلالية.	فبدل	من	�حل�سابات	�لتف�سيلية	لالأثر	�لناجم	عن	�سدمات	

»�تفاقية	 تقر	 �لقدمي،	 �ملركزي	 �لت�سخم	 مقيا�ض	 يت�سمنها	 كالتي	 حمددة،	

�ملعدل	 حدود	 عن	 �أحيانا	 �ستحيد	 �لنتائج	 باأن	 �رش�حة	 �ل�سيا�سة«	 �أهد�ف	

�مل�ستهدف	ملجموعة	من	�لأ�سباب،	حتى	عند	�سعي	�لبنك	»�مل�ستمر	و�لدوؤوب	

.)Sherwin, 1999	در��سة	)ر�جع	�لأ�سعار«	لتحقيق«��ستقر�ر

تبني	 بو�سوح”،	 “�ملحددة	 �أهد�فه	 مع	 �ملركزي،	 نيوزيلند�	 بنك	 	جتربة	 	
5

�ل�سبب	�لذي	يجعل	من	هذ�	�لتحديد	�ملرن	لالأهد�ف	يف	�لأجل	�ملتو�سط	�لقاعدة	

�لعامة.	فكما	ذكر	نائب	حمافظ	�لبنك،	قائال:	“رغم	�أن	طريقة	�لعر�ض	�لو��سح	

لأهد�ف	�لت�سخم	تعد	بال	�سك	�أد�ة	مفيدة	لإطالع	عدد	�أكرب	من	�جلمهور	على	

�إر�دة	�لبنك،	فقد	�نطوت	�أي�سا	على	خماطر	نظر�	لفرت�ت	�لتاأخري	و�أوجه	 قوة	

عدم	�ليقني	يف	�سناعة	�لقر�ر�ت	�ملعنية	بال�سيا�سة	�لنقدية.	وقد	�سجعنا	�تباع	

منهج	“�سارد” ل�ستهد�ف	�لت�سخم	على	�ل�سعي	للو�سول	�إىل	�لدقة	يف	ح�ساب	

“�لأ�سا�سي” �أو	�ملركزي	لأغر��ض	�مل�ساءلة	ورمبا	�سجعنا	 �لت�سخم	 مقايي�ض	

ل�سعر	 �ملبا�رشة	 �لآثار	 لأن	 نظر�	 �أق�رش	 لل�سيا�سة	 �لزمنية	 �لآفاق	 جعل	 على	

�ل�رشف	على	�لأ�سعار	قد	ز�دت	�أهميتها	يف	حتقيق	�لنتائج	�مل�ستهدفة” )ر�جع	

				.)Sherwin, 1999	در��سة
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عليه	عادة	��سم	»�لت�سخم	�لأ�سا�سي«.	و�ل�سبب	يف	ذلك	هو	�أن	

تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لطاقة،	من	�لناحية	�لعملية،	ل	تكون	

�ملتو�سط	 �لأجل	 يف	 �لت�سخمية	 �ل�سغوط	 ب�ساأن	 �إر�سادية	

ذلك،	 ومع	 �لأخرى.	 و�خلدمات	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 تغري�ت	 بقدر	

فاإن	��ستخد�م	هذ�	�ملقيا�ض	�لب�سيط	»�لقائم	على	�ل�ستبعاد«	

كموؤ�رش	للت�سخم	�ملركزي	يثري	بع�ض	�مل�سكالت.	فنظر�	لأن	

�لت�سخم	�لأ�سا�سي	ي�سع	وزنا	�سفريا	لأ�سعار	�لغذ�ء	و�لوقود،	

فقد	يكون	مقيا�سا	�سعيفا	لتكلفة	�ملعي�سة.	�إىل	جانب	ذلك،	

يرى	�لبع�ض	�أن	معدل	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لطاقة	يحتوي	

وبالتايل	 �ملركزي،	 �لت�سخم	 ب�ساأن	 مفيدة	 معلومات	 على	

�إ�سار�ت	ب�ساأن	�لتطور	�ملحتمل	لل�سغوط	�لت�سخمية	 يعطي	

يف	�لأجل	�ملتو�سط.	وتتناول	�لأق�سام	�لتالية	هذه	�لق�سايا.

وحدود	 �لنقدية،	 �ل�سيا�سة	 تنفيذ	 مناهج	 لتنوع	 ونظر�	

�أ�سعار	 مقايي�ض	�لت�سخم	�مل�ستخدمة	�لآن،	وحجم	�سدمات	

�ل�سلع	�لأولية	يف	�لآونة	�لأخرية،	فاإن	�لوقت	منا�سب	لإعادة	

وبالتايل،	 �ل�سيا�سات.	 ب�ساأن	 �مل�سد�ة	 �مل�سورة	 يف	 �لنظر	

�لرئي�سية	 �لت�ساوؤلت	 على	 �لإجابة	 �لف�سل	 هذ�	 يحاول	

�لتالية:

• تقلبات		 نتيجة	 �لت�سخم	 على	 تقع	 �لتي	 �لآثار	 ما	

�لأ�سعار	�لدولية	لل�سلع	�لأولية	يف	جمموعة	متنوعة	من	

على	 �ملوؤثرة	 �لقت�سادية	 �لعو�مل	 وما	 �لقت�ساد�ت؟	

هذه	�لآثار؟

• �أ�سعار		 �سدمات	 ملو�جهة	 �ملالئمة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 ما	

��ستهد�ف	 منهج	 يعمل	 كيف	 وحتديد�،	 �لأولية؟	 �ل�سلع	

على	 �لكلي	 �لت�سخم	 من	 بدل	 �ملركزي	 �لت�سخم	

�أنو�ع	 خمتلف	 يف	 �لكلي	 �لقت�سادي	 �ل�ستقر�ر	 حتقيق	

�أن	 �ملركزية	 �لبنوك	 على	 ينبغي	 وهل	 �لقت�ساد�ت؟	

�لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 يف	 �مل�ستمرة	 �ل�سدمات	 تو�جه	

�ل�سدمات	 بها	 تو�جه	 �لتي	 تلك	 عن	 خمتلفة	 باإجر�ء�ت	

�لتي	حتدث	مرة	و�حدة؟

• ظل		 يف	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 على	 �لنعكا�سات	 ما	 و�أخري�،	

�ملفرطة	 �لطلب	 �سغوط	 مع	 حاليا،	 �ل�سائدة	 �لظروف	

و�لرت�خي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 بع�ض	 يف	

�لقت�سادي	يف	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة؟

هذ�	 �إليها	 يتو�سل	 �لتي	 �لرئي�سية	 �لنتائج	 يلي	 وفيما	

�لف�سل:

• على		 �أكرب	 �آثار�	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمات	 تخلف	 ما	 غالبا	

و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �لكلي	 �لت�سخم	

ذ�ت	 ملحوظة	 ويف	 �ملتقدمة.	 بالقت�ساد�ت	 مقارنة	

على	 �أكرب	 �آثار�	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمات	 تخلف	 �سلة،	

�ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 من	 كثري	 يف	 �لت�سخم	 توقعات	

و�لنامية	نظر�	ل�سعف	ثبات	توقعات	�لت�سخم	يف	�لأجل	

�ملتو�سط	يف	هذه	�لقت�ساد�ت.

• تعلَّق	�أهمية	على	مقيا�ض	�لت�سخم	�مل�ستخدم	يف	حتديد		

هذ�	 لأثر	 	 نظر�	 �ملركزي،	 �لبنك	 من	 �مل�ستهدف	 �ملعدل	

�ملقيا�ض	على	م�سد�قية	�لبنك.	ويتي�رش	بناء	�مل�سد�قية	

مقيا�سا	 يعد	 �لذي	 ـ	 �ملركزي	 �لت�سخم	 على	 بالرتكيز	

�لأجل	 �لتي	قد	ت�ستمر	يف	 �لت�سخم	 �لتغري�ت	يف	 يعك�ض	

�لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �لكلي	 �لت�سخم	 ولي�ض	 ـ	 �ملتو�سط	

تت�سم	ب�سعف	م�سد�قية	�ل�سيا�سة	�لنقدية	مبدئيا	وي�سكل	

فيها	�لغذ�ء	ن�سبة	كبرية	من	�سلة	�ل�ستهالك.	و�ل�سبب	يف	

حالة	 يف	 �أ�سعب	 يكون	 �لأهد�ف	 حتقيق	 �أن	 هو	 ذلك	

حني	 �ملركزي	 �لت�سخم	 حالة	 يف	 منه	 �لكلي	 �لت�سخم	

يوؤدي	 وبالتايل،	 متقلبة.	 �لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 تكون	

ب�سكل	 �لت�سخم	 توقعات	 ثبات	 �إىل	 �مل�سد�قية	 �رتفاع	

�أف�سل	و�حلد	من	تقلب	كل	من	�لناجت	و�لت�سخم	�لكلي.		

• نقدية		 �سيا�سة	 و�إعالن	 حتديد	 يف	 �لرغبة	 مدى	 تتوقف	

�لأهمية	 على	 �ملركزي	 للت�سخم	 مقيا�ض	 �إىل	 ت�ستند	

�لبلد	 برفاهية	 مقارنة	 و�لناجت	 �لكلي	 للت�سخم	 �لن�سبية	

تقلب	 �حلد	من	 �إىل	 كلي	 �إطار	 يوؤدي	و�سع	 وقد	 �ملعني.	

�لت�سخم	�لكلي،	لكن	ذلك	ل	يتحقق	�إل	يف	مقابل	�رتفاع	

قطاع	 دخل	 تقلب	 يف	 )وبالتايل	 �لناجت	 تقلب	 يف	 كبري	

�لأ�رش(.

• م�سد�قية		 فيها	 تز�ل	 ل	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	 و�أخري�،	

�ل�ستهالك	 يف	 �لغذ�ء	 ون�سبة	 �سعيفة	 �ملركزية	 �لبنوك	

كبرية	)كما	يف	عدد	من	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية(،	

غري	 �آثار�	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمة	 تخلف	 �أن	 �ملحتمل	 من	

مبا�رشة	�أكرب	وت�ستلزم	�نتهاج	�سيا�سات	�أقوى	ملو�جهتها	

�إذ�	كانت	�سغوط	�لطلب	�ملفرطة	مرتفعة	و�لت�سخم	�أعلى	

من	�ملعدل	�مل�ستهدف.	هذ�	يف	ظل	�فرت��ض	�أن	�لتكاليف	

�لت�سخم	 بني	 �لفجوة	 �ت�سعت	 كلما	 ترتفع	 �لقت�سادية	

�لفعلي	و�مل�ستهدف.	ويف	�ملقابل،	يف	�لقت�ساد�ت	�لتي	

تكون	فيها	م�سد�قية	�لبنك	�ملركزي	قوية،	حيث	ي�سكل	

�لغذ�ء	ن�سبة	�سغرية	يف	�سالل	�ل�ستهالك،	وحيث	يكون	

�لن�ساط	�لقت�سادي	على	درجة	كبرية	من	�لرت�خي	)كما	

�ليوم(،	 �لكربى	 �ملتقدمة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �حلال	 هو	

ينبغي	زيادة	�لتدرج	يف	ت�سديد	�ل�سيا�سة	�لنقدية	لتحقيق	

�ل�ستقر�ر	يف	�لت�سخم.	

�حلقائق	 بع�ض	 ي�سع	 �لف�سل	 هذ�	 من	 �لأول	 و�لق�سم	

�لأولية	 لل�سلع	 �لدولية	 �لأ�سعار	 تقلبات	 �آثار	 حول	 �ملب�سطة	

على	�لت�سخم	يف	خمتلف	�أنو�ع	�لقت�ساد�ت.	و�لق�سم	�لتايل	

ملو�جهة	 �ملالئمة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �ختالف	 مدى	 يبحث	
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�لتحليل	 وي�ستخدم	 �لقت�ساد�ت.	 بني	 فيما	 �ل�سدمات	 هذه	

مفتوح	 �قت�ساد	�سغري	 تقوم	على	منوذج	 عمليات	حماكاة	

�إطار	 بني	 �لقت�سادي	 �ل�ستقر�ر	 �ختالف	 مدى	 على	 يركز	

عنه	 )يعرب	 �ملركزي	 �لت�سخم	 �إىل	 ي�ستند	 نقدية	 �سيا�سة	

�إىل	�لت�سخم	 �لت�سخم	�لأ�سا�سي	يف	�لنموذج(	و�إطار	ي�ستند	

بع�ض	 ويبحث	 �لنتائج	 بع�ض	 �لف�سل	 يعر�ض	 ثم	 	
6
�لكلي.

�لعتبار�ت	�لعملية	�ملتعلقة	بتعريف	�لت�سخم	�ملركزي.	

تقلبات اأ�صعار ال�صلع الأولية والت�صخم

يبحث	هذ�	�لق�سم	حجم	وطبيعة	�لآثار	�لت�سخمية	لتقلبات	

�لقت�ساد�ت.	 خمتلف	 يف	 �لأولية	 لل�سلع	 �لدولية	 �لأ�سعار	

�لدولية	 �لأ�سعار	 يف	 �لأخرية	 �لتطور�ت	 با�ستعر��ض	 ويبد�أ	

توؤثر	يف	 قد	 �لتي	 �لقنو�ت	 يبحث	خمتلف	 ثم	 �لأولية	 لل�سلع	

مدى	�نتقال	حتركات	�لأ�سعار	�لدولية	�إىل	حتركات	�لأ�سعار	

�أ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 حم�سلة	 يف	 يبحث	 و�أخري�	 �ملحلية.	

�رشح	 يف	 �ملناق�سة	 هذه	 وتفيد	 �لكلي.	 �لت�سخم	 �إىل	 �لغذ�ء	

�لتحديات	�لتي	تفر�سها	�سدمات	�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	على	

�لقت�ساد�ت	 به	 تت�سم	 ما	 وحتديد	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �سناع	

من	�سمات	رئي�سية	توؤثر	على	حجم	هذه	�لتحديات.	و�ستكون	

هذه	�ل�سمات	هي	�لعنا�رش	�لأ�سا�سية	�ملكونة	للنموذج	�لذي	

يعر�سه	�لق�سم	�لتايل.	

تقلبات الأ�صعار الدولية لل�صلع الأولية

يبني	�ل�سكل	3-1	�أن	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لوقود	ظلت	ترتفع	

بنحو	 �لعاملية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �رتفعت	 فقد	 	.2000 عام	 منذ	

80%	بالقيمة	�حلقيقية	عن	م�ستو�ها	يف	يناير	2000،	كما	

�أ�سعار	�لنفط	بنحو	175%.	من	ناحية	�أخرى،	ومن	 �رتفعت	

منظور	�أطول	�أجال،	بلغت	�أ�سعار	�لغذ�ء	�أدنى	م�ستوى	لها	على	

�لإطالق	يف	عام	2000	)�ل�سكل	�لبياين	3-2(	بعد	�أن	ظلت	

	ومن	�لو��سح	�أن	�لنطاق	�ملحتمل	لتقلبات	
7
تنخف�ض	لعقود.

�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	كبري.

�لأ�سعار	 لتحركات	 �لأخرى	 �لرئي�سية	 �ل�سمات	 و�أحد	

باجتاهها	 �لتنبوؤ	 �سعوبة	 هي	 و�لطاقة	 للغذ�ء	 �لدولية	

بني	 مقارنة	 يعر�ض	 	3-3 �لبياين	 و�ل�سكل	 و��ستمر�ريتها.	

��ستناد�	 �لغذ�ء	 باأ�سعار	 و�لتنبوؤ�ت	 �حلقيقية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	

�ملا�سي.	 �لعقد	 �مل�ستقبلية	خالل	 �لعقود	 �أ�سو�ق	 �أ�سعار	 �إىل	

�لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 قدرة	 بني	 �ملقارنة	 على	 متعددة	 در��سات	 تركز	 	 	
6

على	 )ر�جع،	 �مل�ستقبل	 يف	 �لكلي	 بالت�سخم	 �لتنبوؤ	 على	 �لكلي	 و�لت�سخم	

�لبنوك	 لأن	 نظر�	 لكن	 	.)OECD, 2005و 	،Cogley, 2002 �ملثال،	 �سبيل	

�ملركزية	غالبا	ما	تتنباأ	بالت�سخم	��ستناد�	�إىل	جمموعة	كبرية	من	�ملوؤ�رش�ت	

�لقت�سادية	و�أ�ساليب	و�سع	�لنماذج	بدل	من	�ل�ستناد	فقط	�إىل	�لت�سخم	�لكلي	

�أو	�لأ�سا�سي،	فاإننا	ل	ناأخذ	بهذه	�لطريقة	يف	�لتحليل	هنا.			

لأ�سباب	 مناق�سة	 على	 لالطالع	  Southgate )2007( در��سة	 ر�جع	 	 	
7

�نخفا�ض	�لأ�سعار.
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فعندما	بد�أت	�لأ�سعار	ت�سهد	تقلبات	كبرية	قرب	عام	2005،	

ز�دت	عدم	دقة	�لتنبوؤ�ت،	ومل	تبني،	على	نحو	مثري	للده�سة،	

			
8
نقاط	�لتحول	يف	عامي	2008	و2009.	

انتقال التغريات من الأ�صعار الدولية اإىل الأ�صعار 

املحلية لل�صلع الأولية

�لدولية	لل�سلع	 نبحث	�لآن	�نتقال	�لتغري�ت	من	�لأ�سعار	

نقدر	 وحتديد�،	 �ل�سلع.	 لهذه	 �ملحلية	 �لأ�سعار	 �إىل	 �لأولية	

�أثر	زيادة	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	بن�سبة	1%	)مقي�سة	بالعملة	

	ويبني	�ل�سكل	�لبياين	
9
�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية. �ملحلية(	على	

3-4	نتائج	�لتقدير	�لتي	ت�سري	�إىل	�أن	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	

�لأ�سعار	تكون	�أكرب	غالبا	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

�لنتقال	 حجم	 �أن	 غري	 	
10

�ملتقدمة. بالقت�ساد�ت	 مقارنة	

�لأجل	 يف	 �لو�سيطة	 �لنتقال	 فن�سبة	 ن�سبيا.	 �سغري�	 يكون	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 �إىل	 	%1 ن�سبتها	 غذ�ء	 �أ�سعار	 ل�سدمة	 �لطويل	

و%0.34	 �ملتقدمة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 	%0.18 تبلغ	 �ملحلية	

�نتقال	 ن�سبة	 وتكون	 و�لنامية.	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	

�ختالف	 مع	 ـ	 �أقل	 �لنقل	 �أ�سعار	 �إىل	 �لنفط	 �أ�سعار	 تغري�ت	

�لأ�سو�ق	 و�قت�ساد�ت	 �ملتقدمة	 �لقت�ساد�ت	 بني	 ُيذكر	 ل	

	
11

�ل�ساعدة.

وهناك	عدة	عو�مل	ت�ساهم	يف	تف�سري	هذ�	�لنتقال	غري	

�لكامل	لتغري�ت	�لأ�سعار.	فاملكون	�ملحلي	يف	�إنتاج	�لغذ�ء	

و�ل�رشيبة	 و�لتوزيع،	 �لتجزئة	 هو�م�ض	 ذلك	 يف	 مبا	 كبري،	

يوؤدي	 وقد	 �جلمركية.	 و�لر�سوم	 �لإنتاج،	 على	 �لنتقائية	

�نتقال	 درجة	 من	 �حلد	 �إىل	 و�لوقود	 �لغذ�ء	 على	 �لدعم	

�ملحلي	 �لإنتاج	 حجم	 يكون	 ذلك	 جانب	 �إىل	 �لتغري�ت.	

�لزر�عية	 �لأحو�ل	 يجعل	 مما	 عام،	 بوجه	 كبري�	 �لغذ�ء	 من	

و�جلوية	�ملحلية	�أكرث	تاأثري�	من	تطور�ت	�لأ�سو�ق	�لعاملية.	

على	 ع�سو�ئيا	 م�سار�	 �مل�ستقبلية	 �لعقود	 �أ�سو�ق	 تتخذ	 ل	 عام،	 بوجه	 	 	
8

 Roach �لأولية،	ح�سبما	ورد	يف	در��سة	 �ل�سلع	 باأ�سعار	 �لتنبوؤ	 نحو	قاطع	يف	

�ل�سلع	 باأ�سعار	 �لتنبوؤ	 ل�سعوبات	 �لتحليل	 من	 مزيد	 على	 ولالطالع	 	.)2011(1

	.Groen and Pesenti )2011(	در��سة	ر�جع	لأولية،�

		ر�جع	�مللحق	3-1	لالطالع	على	�لبلد�ن	�لتي	ت�سملها	�لعينة	و�مللحق	
9

3-2	لالطالع	على	تفا�سيل	حول	حتليل	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار.

		يف	هذ�	�لف�سل،	تعرف	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	و�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	
10

ل	 �لت�سنيف	 وهذ�	 �لإح�سائي.	 �مللحق	 يف	 �لو�رد	 �لت�سنيف	 ح�سب	 و�لنامية	

�مللحق	 لكن	 �لنامية،	 و�لقت�ساد�ت	 �ل�ساعدة	 �لأ�سو�ق	 �قت�ساد�ت	 بني	 مييز	

3-1	يبني	�لفرق	بني	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	و�ل�ساعدة	و�لنامية.

ولي�ض	 �لنقل	 �أ�سعار	 �إىل	 �لدولية	 �لنفط	 �أ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 نبحث	 	 	
11

�إىل	�أ�سعار	�لوقود	�ملحلية،	�إذ	ل	تتوفر	عن	�أ�سعار	�لوقود	�ملحلية	�إل	بيانات	

حمدودة.	و�لن�سبة	�لو�سيطة	لنتقال	تغري�ت	�أ�سعار	�لنفط	�إىل	�أ�سعار	�لنقل	هي	

0.13	يف	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	و0.17	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية.
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�لأولية	ل	تعك�ض	 لل�سلع	 �لعاملية	 �لأ�سعار	 �أن	موؤ�رش�ت	 كما	

�ملوؤ�رش	 بلد.	ويت�سمن	 �أي	 �ل�ستهالك	يف	 بال�رشورة	حزمة	

�لعاملي	�سلعا	مثل	�لقمح،	و�ل�سعري،	و�لأرز	مبا	يتنا�سب	مع	

قيمتها	يف	�لتجارة	�لدولية،	لكن	�أمناط	�ل�ستهالك	�ملحلي	

تتباين	فيما	بني	�لبلد�ن.

�ملنتجات	 من	 فئات	 على	 �لرتكيز	 ي�ساهم	 �أن	 وميكن	

ومنتجات	 كاخلبز	 �أدق،	 ب�سورة	 �ملحددة	 �ل�ستهالكية	

�نتقال	 حجم	 على	 �ل�سوء	 من	 مزيد	 �إلقاء	 يف	 �ملخابز،	

تغري�ت	�لأ�سعار	عند	تخفيف	�لآثار	�ملركبة.	فوفقا	لبيانات	

يبني	 �لأدق،	 �لتق�سيم	 هذ�	 عنها	 يتوفر	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	

�لعاملية	 �لأ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 و2-3	 	1-3 �جلدولن	

�لأ�سعار	 تغري�ت	 و�نتقال	 �لبنزين	 �أ�سعار	 �إىل	 �خلام	 للنفط	

من	 �أنه	 ورغم	 و�خلبز.	 �لطحني	 �أ�سعار	 �إىل	 للقمح	 �لعاملية	

�أعلى،	فاإنه	 �أ�سعار	�لوقود	 �أن	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	 �لو��سح	

حتى	بالن�سبة	للمنتجات	�لغذ�ئية	وثيقة	�لرتباط	كالقمح،	

و�لطحني،	و�خلبز،	تكون	ن�سبة	�لنتقال	منخف�سة.

بانتقال	 �ملتعلقة	 �لتف�سيلية	 �لنتائج	 �سمن	 �أدلة	 توجد	

فعلى	 معينة.	 �أولية	 �سلع	 �أ�سعار	 دعم	 على	 �لأ�سعار	 تغري�ت	

�سبيل	�ملثال،	لي�ض	هناك	�رتباط	ُيذكر	بني	�سعر	�لبنزين	يف	

�حلكومة	 ملكية	 يعك�ض	 ما	 وهو	 �لعاملي،	 و�ل�سعر	 �لرب�زيل	

�لإيثانول	 ول�سوق	 للنفط	 �ملنتجة	 �لوطنية	 �ل�رشكات	 لأكرب	

بالغة	�لتطور.	وباملثل	فاإن	دعم	�حلكومة	يف�رش	عدم	وجود	

�رتباط	بني	�أ�سعار	�لطحني	و�خلبز	يف	�لهند	و�أ�سعار	�لقمح	

يو�جه	 �لذي	 �لتحدي	 يحول	 عام	 بوجه	 و�لدعم	 �لعاملية.	

�لعامة.	 �ملالية	 �سيا�سة	 يو�جه	 �إىل	حتدي	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	

لكن	نظر�	لرتكيز	هذ�	�لف�سل	على	�ل�سيا�سة	�لنقدية	ولأن	هذ�	

�لدعم	يخرج	بوجه	عام	عن	�سيطرة	�ل�سلطات	�لنقدية،	فاإن	

ق�سايا	دعم	�لأ�سعار	تعترب	معطيات	ثابتة.

�إىل	 ت�سري	 �لنتائج	 �أن	 وهي	 �أخرية	 ملحوظة	 وهناك	

�لأ�سعار	 �لناجمة	عن	تغري�ت	 �لآثار	 تباين	كبري	يف	 وجود	

من	 �لكبرية	 �ملجموعة	 وت�ساهم	 �لقت�ساد�ت.	 خمتلف	 عرب	

�ل�سكل	 يبني	 كما	 �لأ�سباب،	 تف�سري	 يف	 �لنتقال	 معامالت	

�أ�سعار	 يف	 �حلقيقية	 �لزياد�ت	 جعلت	 �لتي	 	،5-3 �لبياين	

�لغذ�ء	�ملحلية	منذ	عام	2000	ترت�وح	بني	– 15%	و%70	

رغم	�رتفاع	موؤ�رش	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لعاملية	�حلقيقية	بالدولر	

�لأ�سباب	 ومن	 نف�سها.	 �لفرتة	 خالل	 	%80 بن�سبة	 �لأمريكي	

هذه	 خالل	 �حلقيقية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �نخفا�ض	 �إىل	 �أدت	 �لتي	

بلغاريا،	 �ملثال،	 �سبيل	 )على	 �لبلد�ن	 بع�ض	 يف	 �لفرتة	

�ل�سلوفاكية(	 و�جلمهورية	 و�آيرلند�،	 �لت�سيكية،	 و�جلمهورية	

هو	�رتفاع	�أ�سعار	�رشف	عمالتها	مقابل	�لدولر	�لأمريكي.	

وميكن	لأ�سعار	�ل�رشف	�أن	توؤثر	تاأثري�	كبري�	على	مدى	تاأثر	

�لإطار�ن	 ويحتوي	 �لأولية،	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 ب�سدمات	 ما	 بلد	

3-1	و3-2	على	مزيد	من	�لنقا�ض	حول	هذه	�لق�سية.
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�لآثار	 يف	 مماثل	 تباين	 هناك	 �لنقل،	 لأ�سعار	 وبالن�سبة	

�لناجمة	عن	تغري�ت	�أ�سعار	�لنفط	�لعاملية.

العوامل املوؤثرة على انتقال التغريات من اأ�صعار 

ال�صلع الأولية املحلية اإىل الت�صخم الكلي 

هناك	عامالن	رئي�سيان	يقوم	عليهما	قيا�ض	�أثر	تغري�ت	

يف	 �لكلي	 �لت�سخم	 على	 و�لطاقة	 للغذ�ء	 �ملحلية	 �لأ�سعار	

يف	 �ملكونات	 هذه	 ن�سبة	 هما:	 �مل�ستهلكني،	 �أ�سعار	 موؤ�رش	

�سلة	�ل�ستهالك	ومدى	ثبات	توقعات	�لت�سخم.	فكلما	ز�دت	

و�إذ�	 �لكلي.	 �لت�سخم	 على	 �ملبا�رش	 �لأثر	 ز�د	 �لغذ�ء،	 ن�سبة	

كانت	�أ�سعار	�لغذ�ء	توؤثر	على	�ملطالبات	برفع	�لأجور،	ميكن	

توقع	زيادة	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار	�إىل	ت�سخم	�أ�سعار	

�لبلد�ن	 �لغذ�ء.	ويف	 �رتفاع	ح�سة	 عند	 �لغذ�ئية	 �ل�سلع	غري	

�لتي	تت�سم	ب�سعف	�لأد�ء	يف	جمال	�ل�سيطرة	على	�لت�سخم،	

زيادة	 �إىل	 �أي�سا	 و�لوقود	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمات	 توؤدي	 قد	

�لتوقعات	بارتفاع	�لت�سخم	يف	�مل�ستقبل	وقد	توؤدي	بالتايل	

هذه	 تظهر	 عندما	 �لأ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 ن�سبة	 زيادة	 �إىل	

�لتوقعات	يف	�رتفاع	�لأ�سعار.

ن�سبة الغذاء 

موؤ�رش	 ��ستهالك	 �سلة	 يف	 �لغذ�ء	 ن�سبة	 تكون	 ما	 عادة	

�أ�سعار	�مل�ستهلكني	�أكرب	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

مقارنة	بالقت�ساد�ت	�ملتقدمة.	ففي	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	

	،%17 للغذ�ء	 �لو�سيطة	 �لن�سبة	 تبلغ	 عينتنا،	 ت�سملها	 �لتي	

بينما	تبلغ	هذه	�لن�سبة	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

�ملرتفعة	 �لن�سبة	 هذه	 وتعني	 	.)6-3 �لبياين	 )�ل�سكل	 	%31

للغذ�ء	�أن	�سدمات	�أ�سعار	�لغذ�ء	�ستخلف	�أثر�	كبري�	ومبا�رش�	

�ل�سكل	 ويبني	 �لقت�ساد�ت.	 هذه	 يف	 �لكلي	 �لت�سخم	 على	

�لبياين	3-7	هذه	�لآثار	�ملبا�رشة:	ففي	عام	2008،	�ساهمت	

�أ�سعار	�لغذ�ء	يف	�ملتو�سط	بنحو	5	نقاط	مئوية	يف	�لت�سخم	

�لكلي	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية،	بينما	مل	ت�ساهم	

�لقت�ساد�ت	 �لت�سخم	يف	 �إل	بنحو	نقطة	مئوية	و�حدة	يف	

مئويتان	 نقطتان	 �مل�ساهمة	 جتاوزت	 وموؤخر�،	 �ملتقدمة.	

يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	ونحو	0.5	نقطة	مئوية	

�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة.	وهذه	�ملتو�سطات	حتجب	كذلك	 يف	

�أدت	 بع�سها،	 ففي	 ـ	 �لقت�ساد�ت	 بني	 �لكبرية	 �لختالفات	

نقاط	 	10 بنحو	 �لكلي	 �لت�سخم	 زيادة	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	

مئوية	يف	عام	2008،	و5	نقاط	مئوية	يف	�ل�سهور	�لأخرية.	

�أما	م�ساهمة	�أ�سعار	�لنقل	يف	�لت�سخم	�لكلي	فكانت	�أقل	من	

م�ساهمة	�أ�سعار	�لغذ�ء	خالل	�لفرتة	2003-2008،	مما	قد	

يعك�ض	�سعف	تاأثري	�أ�سعار	�لنفط	�لعاملية	على	�أ�سعار	�لنقل	

	
12

و�نخفا�ض	ن�سبة	�لوقود	يف	�سالل	�ل�ستهالك.

توقعات الت�سخم

من	�ملحتمل	�أن	يعتمد	�لأثر	�لكلي	ل�سدمة	�أ�سعار	�لغذ�ء	

مدى	 على	 ملو�جهتها،	 �ملطلوبة	 و�ل�سيا�سة	 �لت�سخم،	 على	

		يت�سمن	هذ�	�لتحليل	عدد�	قليال	جد�	من	�لبلد�ن	منخف�سة	�لدخل.	ويبحث	
12

�لإطار	3-1	جتربة	هذه	�لبلد�ن	يف	�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء	�أثناء	طفرة	�أ�سعار	

�لغذ�ء	يف	�لفرتة	2007-2008.	وعلى	وجه	�لإجمال،	يتو�سل	�لإطار	�إىل	�أن	

م�ساهمة	�أ�سعار	�لغذ�ء	يف	�لت�سخم	�لكلي	ملوؤ�رش	�أ�سعار	�مل�ستهلكني	يف	�لبلد�ن	

منخف�سة	�لدخل	كانت	مماثلة	مل�ساهمتها	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

كما	ورد	يف	هذ�	�لف�سل.

اجلدول 3-1: انتقال تغريات اأ�صعار النفط اإىل اأ�صعار 

البنزين

�لنتقال	يف	�لأجل	�لطويل

�لوليات	�ملتحدة

�لهند

كند�

فرن�سا

جنوب	�إفريقيا

رو�سيا

�ليابان

�إيطاليا

�لحتاد	�لأوروبي	ـ	27

�ململكة	�ملتحدة

�أملانيا

كوريا

�ملك�سيك

�لرب�زيل

املتو�سط )الو�سيط(

0.65

0.56

0.49

0.46

0.44

0.41

0.40

0.35

0.34

0.30

0.30

0.30

0.06

0.01

0.38

�مل�سدر:	ح�سابات	�سندوق	�لنقد	�لدويل.

و�جلمهورية	 وقرب�ض،	 وبلغاريا،	 وبلجيكا،	 �لنم�سا،	 وهي:	 بلد�	 	72 �لأوروبي	 �لحتاد	 ي�سمل	

و�آيرلند�،	 وهنغاريا،	 و�ليونان،	 و�أملانيا،	 وفرن�سا،	 وفنلند�،	 و�إ�ستونيا،	 و�لد�منرك،	 �لت�سيكية،	

ورومانيا،	 و�لربتغال،	 وبولند�،	 وهولند�،	 ومالطة،	 ولك�سمربغ،	 وليتو�نيا،	 ولتفيا،	 و�إيطاليا،	

و�جلمهورية	�ل�سلوفاكية،	و�سلوفينيا،	و�إ�سبانيا،	و�ل�سويد،	و�ململكة	�ملتحدة.

اجلدول 3-2: انتقال تغريات اأ�صعار القمح اإىل اأ�صعار 

الطحني واخلبز

�لنتقال	في	�لأجل	�لطويل

�خلبز�لطحني

جنوب	�إفريقيا

�لرب�زيل

�ملك�سيك

كند�

رو�سيا

�لوليات	�لمتحدة

�ليابان

�أملانيا

�إيطاليا

�لهند

المتو�سط )الو�سيط(

0.32

0.41

0.48

0.17

0.22

0.26

0.05–
0.26

0.33

0.28

0.19

0.19

0.16

0.15

0.13

0.11

0.10

0.00

0.16

�مل�سدر:	ح�سابات	خرب�ء	�سندوق	�لنقد	�لدويل
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تت�سم	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 كانت	 فاإذ�	 ت�سخم.	 توقعات	 ثبات	

�لت�سخم	 توقعات	 تعديل	 �ملحتمل	 من	 �مل�سد�قية،	 ب�سعف	

عن	 �لو�ردة	 �لأنباء	 ملو�جهة	 بالزيادة	 �ملتو�سط	 �لأجل	 يف	

�أن	 يعتقد	 �خلا�ض	 �لقطاع	 كان	 �إذ�	 �ملقابل،	 ويف	 �لت�سخم.	

�لبنك	�ملركزي	يعتزم	حتقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�لت�سخم،	ينبغي	

ب�سورة	 �ملتو�سط	 �لأجل	 يف	 �لت�سخم	 توقعات	 تتاأثر	 �أن	

ي�ستلزم	 مما	 �لت�سخم،	 عن	 �لو�ردة	 �لأنباء	 جتاه	 حمدودة	

�إجر�ء	تعديالت	�أقل	يف	�ل�سيا�سة	�لنقدية.

�أ�سا�ض	 على	 �لت�سخم	 توقعات	 ثبات	 مدى	 تقدير	 ويتم	

غري	 بزيادة	 �ملتو�سط	 �لأجل	 يف	 �لتوقعات	 هذه	 تاأثر	 مدى	

�لتحليل	 �لفرتة	�حلالية	من	خالل	 �لت�سخم	يف	 متوقعة	يف	

�لإح�سائي.	ونقوم	حتديد�	بتقدير	متو�سط	��ستجابة	توقعات	

�لت�سخم	 يف	 متوقعة	 غري	 لزيادة	 �مل�ستقبل	 يف	 �لت�سخم	

	وت�ستند	
13

مقد�رها	�نحر�ف	معياري	و�حد	يف	�ل�سنة	�حلالية.

متخ�س�سة	 �رشكات	 م�سوح	 �إىل	 �لت�سخم	 توقعات	 بيانات	

و18	 متقدما	 �قت�ساد�	 	20 يف	 �أُجريت	 �لتنبوؤ�ت	 و�سع	 يف	

�قت�ساد�	�ساعد�	وناميا	خالل	�لعقدين	�ملا�سيني،	وي�ستند	

 Levin,( در��سة	 يف	 �لو�رد	 �ملنهج	 �إىل	 �لإح�سائي	 �ملنهج	

Natalucci, and Piger )2004،	و�إىل	عدد	�أكتوبر	2010	
مدى	 كذلك	 ونبحث	 العاملي.	 القت�ساد  اآفاق  تقرير	 من	

�ختالف	�ل�ستجابة	بني	�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	و�قت�ساد�ت	

�لنقدية	 �ل�سيا�سة	 نظم	 وعرب	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لأ�سو�ق	

�ملختلفة.

عام	 بوجه	 تكون	 �لتوقعات	 �أن	 �لرئي�سية	 �لنتائج	 ومن	

مقارنة	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 ثباتا	 �أقل	

�ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 ففي	 �ملتقدمة.	 بالقت�ساد�ت	

لل�سنة	 �لت�سخم	 توقعات	 يف	 لل�سدمة	 يكون	 و�لنامية،	

�لتي	يبلغ	مقد�رها	�نحر�ف	معياري	و�حد،	يعادل	 �حلالية	

1.8	نقطة	مئوية،	�أثر	كبري	على	توقعات	�لت�سخم	يف	�لأجل	

�ملتو�سط.	وكما	يبني	�ل�سكل	�لبياين	3-8،	يظل	من	�ملتوقع،	

حتى	خم�ض	�سنو�ت	قادمة،	�أن	يرتفع	�لت�سخم	مبقد�ر	0.3	

�لقت�ساد�ت	 يف	 �أما	 �ل�سدمة.	 هذه	 ملو�جهة	 مئوية	 نقطة	

لل�سنة	 �لت�سخم	 توقعات	 يف	 لل�سدمة	 يكون	 �ملتقدمة،	

�لتي	يبلغ	مقد�رها	�نحر�ف	معياري	و�حد،	يعادل	 �حلالية	

يف	 �لت�سخم	 توقعات	 على	 ُيذكر	 ل	 �أثر	 مئوية،	 نقطة	 	0.6

متتع	 �إىل	 ي�سري	 مما	 مئوية(،	 نقطة	 	0.04( �ملتو�سط	 �لأجل	

	
14

�ل�سيا�سة	بدرجة	�أعلى	من	�مل�سد�قية.

توقعات	 تقدير�ت	 حول	 تفا�سيل	 على	 لالطالع	 	2-3 �مللحق	 ر�جع	 	 	
13

�لت�سخم.

		ت�سري	هذه	�لنتائج	�إىل	�أن	عدد	مر�ت	تغيري	�لتوقعات	يف	�لأجل	�ملتو�سط	
14

يف	 تغيريها	 مر�ت	 عدد	 �سعف	 	2.5 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	

�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	عقب	�سدمة	معينة	يف	�لت�سخم	ـ	)1.8/0.3(	مق�سومة	

على	)0.06/0.04(.
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لكن	لتت�سم	كل	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	ب�سعف	

�أن	هذه	�لتوقعات	على	 ثبات	توقعات	�لت�سخم،	حيث	يبدو	

درجة	جيدة	من	�لثبات	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

للت�سخم	 و��سحا	 هدفا	 فيها	 �ملركزية	 �لبنوك	 ت�سع	 �لتي	

�لقت�ساد�ت	 يف	 وحتديد�،	 	.)8-3 �لبياين	 �ل�سكل	 )ر�جع	

�لت�سخم،	 ��ستهد�ف	 �إطار	 ت�ستخدم	 �لتي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	

�أو	 قادمني	 عامني	 مد�ر	 على	 �لت�سخم	 توقعات	 تتاأثر	

�ل�سنة	 يف	 �لت�سخم	 �سدمات	 جتاه	 حمدودة	 ب�سورة	 �أكرث	

	وبعد	تعر�ض	هذه	�لقت�ساد�ت	ل�سدمة	مقد�رها	
15

�حلالية.

�نحر�ف	معياري	و�حد	وتعادل	1.3	نقطة	مئوية،	ل	ترتفع	

مبقد�ر	 �إل	 قادمة	 �سنو�ت	 خم�ض	 خالل	 �لت�سخم	 توقعات	

�إح�سائيا	عن	 0.07	نقطة	مئوية،	وهو	ما	ل	ميكن	متييزه	

�ملقابل،	 ويف	 �ملتقدمة.	 لالقت�ساد�ت	 �ملقدَّرة	 �ل�ستجابة	

توقعات	 ترتفع	 �لت�سخم،	 ل�ستهد�ف	 �إطار	 يوجد	 ل	 حيث	

نقطة	 	0.5 مبقد�ر	 قادمة	 �سنو�ت	 خم�ض	 خالل	 �لت�سخم	

لل�سنة	 �لت�سخم	 توقعات	 يف	 ل�سدمة	 �لتعر�ض	 بعد	 مئوية	

	غري	�أنه	ح�سبما	
16

�حلالية	مقد�رها	�نحر�ف	معياري	و�حد.

القت�ساد  اآفاق  تقرير	 من	 	2008 �أكتوبر	 عدد	 يف	 ورد	

قد	 �لت�سخم	 ل�ستهد�ف	 �لو��سحة	 �ملز�يا	 فاإن	 العاملي،	

بوجه	 �ملحلية	 �لنقدية	 و�ملوؤ�س�سات	 �لإد�رة	 جودة	 تعك�ض	

�أكرب	 ب�سورة	 �لإطار	 هذ�	 تعتمد	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	 عام	

مقارنة	باملز�يا	�ملحددة	ل�ستهد�ف	�لت�سخم.	

�إىل	 ��ستناد�	 �لت�سخم	 ��ستهد�ف	 �إطار	 حتديد	 يتم	 �لتحليل،	 لأغر��ض	 	 	
15

عنا�رش	 �أربعة	 يت�سمن	 �لذي	 	،Roger )2010( در��سة	 يف	 �لو�رد	 �لتعريف	

�لأ�سعار	 ��ستقر�ر	 بجعل	 �ملركزي	 للبنك	 و��سح	 تفوي�ض	 	)1( هي:	 رئي�سية،	

�لهدف	�لأ�سا�سي	لل�سيا�سة	�لنقدية	ومتتعه	با�ستقاللية	ت�سغيلية	عالية	�لدرجة؛	

�أد�ئه	 �لبنك	�ملركزي	عن	 �أهد�ف	كمية	و��سحة	للت�سخم؛	و)3(	م�ساءلة	 و)2(	

يف	حتقيق	�ملعدل	�مل�ستهدف	للت�سخم،	ب�سورة	رئي�سية	من	خالل	متطلبات	

�ل�سيا�سة	وتنفيذها؛	و)4(	منهج	لل�سيا�سة	ي�ستند	 �سفافية	عالية	ل�سرت�تيجية	

�إىل	تقييم	��ست�رش�يف	لل�سغوط	�لت�سخمية،	�أخذ�	يف	�حل�سبان	جمموعة	كبرية	

من	�ملعلومات.		

		تطبق	معظم	هذه	�لقت�ساد�ت	نظم	�أ�سعار	�ل�رشف	�ملربوطة،	وهو	�لأمر	
16

�لذي	يحد	من	قدرتها	على	مو�جهة	�سدمات	�لت�سخم	�ملحلي.	ومع	ذلك،	ي�سري	

�لت�سخم	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	 �إىل	�سعف	ثبات	توقعات	 �إ�سايف	 حتليل	

و�لنامية	�لتي	ل	ت�ستخدم	�إطار	��ستهد�ف	�لت�سخم	وتطبق	نظم	�أ�سعار	�ل�رشف	

	Ilzetzki, Reinhart،	در��سة	�أعدته	�لذي	�لو�قع	بحكم	للت�سنيف	)وفقا	ملعومة�

and Rogoff, 2008(.	وبالتايل	فاإن	�لرتباط	بني	��ستهد�ف	�لت�سخم	وثبات	
�لتوقعات	ل	يتاأثر	بنظام	�سعر	�ل�رشف.	

.Haver Analytics á°ù°SDƒe :Qó°üŸG

5 ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠ ٥٥
صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

ôØ°U

10

20

30

40

٥٠

60

á«eÉædGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G

Úµ∏¡à°ùŸG QÉ©°SCG öTDƒe á∏°S ‘ ¿RƒdG

 á
æ
«
©

d
G 
ø

e
 %

áeó≤àŸG äGOÉ°üàb’G

Úµ∏¡à°ùŸG QÉ©°SCG öTDƒe á∏°S ‘ ¿RƒdG

 á
æ
«
©

d
G 
ø

e
 %

∑Ó¡à°S’G á∏°S ‘ AGò¨dG áÑ°ùf :6-3 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

 ≠∏Ñjh .á«eÉædGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G ∑Ó¡à°SG ∫Ó°S ‘ ÒãµH ÈcCG áÑ°ùf AGò¨dG πµ°ûj Ée ÉÑdÉZ

 ≠∏Ñj  Éªæ«H  ,áeó≤àŸG  äGOÉ°üàb’G  ‘  %17  Úµ∏¡à°ùŸG  QÉ©°SCG  öTDƒe  ‘  AGò¨∏d  §«°SƒdG  ¿RƒdG

.%31 á«eÉædGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G ‘ AGò¨∏d §«°SƒdG ¿RƒdG



�آفاق	�لقت�ساد	�لعاملي:	تباطوؤ	يف	�لنمو	وت�ساعد	يف	�ملخاطر	

�صندوق النقد الدويل		|	�سبتمرب	2011 	110

انتقال تغريات اأ�صعار الغذاء اإىل الت�صخم الكلي

��ستناد�	�إىل	�ملناق�سة	�ل�سابقة،	قد	يكون	من	�ملتوقع	�أن	

تزد�د	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	�إىل	�لت�سخم	�لكلي	

كلما	ز�دت	ح�سة	�لغذ�ء	يف	�ل�ستهالك	وقل	ثبات	توقعات	

�ل�سكل	 ويبني	 بالفعل.	 �إليه	 تو�سلنا	 ما	 هو	 وهذ�	 �لت�سخم.	

	
17

�لبياين	3-9	تقدير	�أثر	�أ�سعار	�لغذ�ء	على	�لت�سخم	�لكلي.

�حلاجة،	 عند	 �إليه	 للرجوع	 كذلك،	 �لبياين	 �ل�سكل	 ويحتوي	

على	�لن�سبة	�لو�سيطة	لنتقال	تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	

�ل�سكل	 يف	 �آنفا	 ح�سابها	 مت	 كما	 �ملحلية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �إىل	

�لبياين	4-3.

وتكون	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار	�أكرب	يف	�لقت�ساد�ت	

عادة	 �أكرب	 �لغذ�ء	 ح�سة	 تكون	 حيث	 و�لنامية،	 �ل�ساعدة	

بالقت�ساد�ت	 مقارنة	 �أقل	 �لت�سخم	 توقعات	 وثبات	

�ملتقدمة.	وعند	�قرت�ن	ذلك	بحقيقة	�أن	ن�سبة	�نتقال	تغري�ت	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	�إىل	�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية	تكون	�أكرب	يف	

�قت�ساد�ت	�لأ�سو�ق	�ل�ساعدة،	فاإن	ذلك	يبني	�أن	�آثار	تغري�ت	

�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	على	هذه	�لقت�ساد�ت	يكون	�أكرب	بكثري	

مقارنة	بالقت�ساد�ت	�ملتقدمة.	

�ل�سابقة	 �ملناق�سة	 �أبرزت	 �لإجمال،	 وجه	 وعلى	

�خل�سائ�ض	�لرئي�سية	�لتالية	للبيانات،	و�لتي	�سوف	ُي�سرت�سد	

بها	يف	�لتحليل	�لقائم	على	�لنماذج	�لو�رد	يف	�لق�سم	�لتايل:

�لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 �سدمات	 بني	 �لتمييز	 �ل�سعب	 من	  •
�لتي	حتدث	ملرة	و�حدة	و�مل�ستمرة.	

• ي�سكل	�لغذ�ء	ن�سبة	كبرية	يف	�سالل	��ستهالك	�لقت�ساد�ت	
�ل�ساعدة	و�لنامية.

• تكون	توقعات	�لت�سخم	على	درجة	جيدة	من	�لثبات	يف	
�لقت�ساد�ت	�ملتقدمة	و�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	

�لتي	ت�ستهدف	�لت�سخم.

• تكون	توقعات	�لت�سخم	�أقل	ثباتا	يف	بع�ض	�لقت�ساد�ت	
��ستهد�ف	 نظم	 ت�ستخدم	 ل	 �لتي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	

�لت�سخم.

�لت�سخم	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 ن�سبة	 متو�سط	  •
و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �أكرب	 تكون	 �لكلي	

مقارنة	بالقت�ساد�ت	�ملتقدمة.

ال�صيا�صة النقدية و�صدمات اأ�صعار الغذاء:

منظور قائم على املحاكاة

ملو�جهة	 �ملالئمة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �لق�سم	 هذ�	 يبحث	

�سدمات	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	با�ستخد�م	منوذج	�قت�سادي	

		ل	ُتقدَّر	هذه	�ملعلمات	ب�سورة	دقيقة،	وهناك	ت�ستت	و��سع	�لنطاق	بني	
17

نتائج	فر�دى	�لبلد�ن.	وبالتايل	ل	ُيدرج	�إل	�لو�سيط.

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùMh ,Haver Analytics á°ù°SDƒe :QOÉ°üŸG
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ون�سبة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 دور	 على	 يركز	 كلي	

�سدمات	 ُتدرج	 ل	 وللتب�سيط،	 �ل�ستهالك.	 �سالل	 يف	 �لغذ�ء	

�ملركزي	 �لبنك	 حتديد	 �آثار	 �لنموذج	 ويقيم	 �لطاقة.	 �أ�سعار	

لهدف	�لت�سخم	وفقا	للت�سخم	�لكلي	مقارنة	بتحديده	وفقا	

ملقيا�ض	للت�سخم	�ملركزي.	ول	يتاأثر	هذ�	�ملقيا�ض	مبا�رشة	

��سم	 هنا	 عليه	 ويطلق	 �ملوؤقتة	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ب�سدمات	

18
»�لت�سخم	�لأ�سا�سي.«

م�صداقية ال�صيا�صة النقدية و�صدمات اأ�صعار الغذاء

يركز	�لتحليل	على	�قت�ساد	�سغري	مفتوح	يعترب	�لأ�سعار	

�لدولية	لل�سلع	�لأولية	معطيات	ثابتة.	ويعد	هيكل	�لنموذج	

�لكلية	 �لقت�سادية	 �لدر��سات	 مع	 ويتو�فق	 ن�سبيا	 معياريا	

ويحتوي	 �جلديدة«.	 »�لكينزية	 بالنماذج	 �ملعنية	 �حلديثة	

�لعر�ض	 �لنموذج	على	ثالث	معادلت،	هي:	معادلة	جدول	

�لكلي	)منحنى	فيليب�ض	�ملعزز	بالتوقعات(،	ومعادلة	�لطلب	

تعادل	 ومعادلة	 	،)IS( متعددة	 زمنية	 فرت�ت	 عرب	 �لكلي	

	وحتقق	�ملعادلت	
19

�أ�سعار	�لفائدة	�ملربوطة	ب�سعر	�ل�رشف.

�لقت�سادية	 �لدر��سات	 يف	 �ل�سائعة	 �لنتائج	 نف�ض	 �لثالثة	

�إىل	 �ملركزي	 �لبنك	 ي�ستطيع	 وحتديد�،	 �جلديدة.	 �لكينزية	

حد	بعيد،	بغ�ض	�لنظر	عن	ن�سبة	�لغذ�ء	يف	�سلة	�ل�ستهالك،	

حتقيق	�ل�ستقر�ر	للت�سخم	�لأ�سا�سي	وفجوة	�لناجت	على	نحو	

متز�من	ـ	رغم	�أن	ذلك	يتحقق	يف	مقابل	تقلب	�سعر	�لفائدة	

�ل�سمي.	

تكوين	 عملية	 تطبيق	 للنموذج	 �ملميزة	 �ل�سمات	 ومن	

 Alichi and	در��سة	يف	وردت	ح�سبما	�لد�خلية،	مل�سد�قية�

	وتعتمد	م�سد�قية	�ل�سيا�سة	�لنقدية	على	
20

	.others )2009(

		كما	ورد	�آنفا،	ل	يوجد	يف	�سياق	هذ�	�لنموذج	�أي	متييز	بني	�لت�سخم	
18

تعر�سه	 هي	 �لغذ�ء	 ملكون	 �لرئي�سية	 و�ل�سمة	 �ملركزي.	 و�لت�سخم	 �لأ�سا�سي	

ل�سدمات	خارجية	تخرج	يف	معظمها	عن	�سيطرة	�سناع	�ل�سيا�سات	�ملحليني	

�لناحية	 ومن	 �ل�سدمات.	 بهذه	 مبا�رشة	 يتاأثر	 ل	 �لأ�سا�سي	 �ملقيا�ض	 �أن	 كما	

و�خل�رشو�ت	 �لفاكهة	 مثل	 بنود	 على	 هذ�	 �لغذ�ء	 مكون	 ينطبق	 �لعملية،	

�لطازجة	�أكرث	مما	ينطبق	على	وجبات	�ملطاعم	و�لوجبات	�جلاهزة	�لأخرى	

وميكن	 �أكرب.	 ببطء	 تتغري	 وعمالة	 �إيجار	 تكاليف	 كبري	 حد	 �إىل	 تعك�ض	 �لتي	

على	 قائم	 كمقيا�ض	 ولي�ض	 خمفَّ�ض	 كو�سيط	 �أي�سا	 �لأ�سا�سي	 �ملقيا�ض	 �إن�ساء	

�ل�ستبعاد.	ويتناول	�لق�سم	�لأخري	من	هذ�	�لف�سل	هذه	�جلو�نب	�لعملية.

		تربط	معادلة	منحنى	فيليب�ض	بني	�لت�سخم	�لأ�سا�سي	�حلايل	و�لت�سخم	
19

�لأ�سا�سي	�ل�سابق	و�ملتوقع،	وفجوة	�لناجت،	و�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي.	كما	تربط	

�لناجت	و�سعر	 �لكلي	عرب	فرت�ت	زمنية	متعددة	بني	منو	فجوة	 �لطلب	 معادلة	

)IS(	بني	منو	 �لفائدة	�حلقيقي	وتغري	�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي.	وتربط	معادلة	

تربط	 و�أخري�	 �حلقيقي.	 �ل�رشف	 و�سعر	 �حلقيقي،	 �لفائدة	 و�سعر	 �لناجت	 فجوة	

وفرق	 �ل�رشف	 �سعر	 �نخفا�ض	 بني	 �ملك�سوفة	 �لفائدة	 �أ�سعار	 تعادل	 معادلة	

�أ�سعار	�لفائدة	�ملحلية	و�لعاملية.	

م�سكلة	 حول	 �لنقدية	 بال�سيا�سة	 �ملعنية	 �لدر��سات	 يف	 �لآر�ء	 تختلف	 	 	
20

ويكون	 �لكاملة،	 بامل�سد�قية	 تتمتع	 �أنها	 �إما	 �لنقدية	 فال�سلطة	 �مل�سد�قية:	

تتمتع	 ل	 �أنها	 �أو	 �خلا�ض،	 �لقطاع	 توقعات	 �إد�رة	 على	 قادر�	 �ملركزي	 �لبنك	

�ل�ستن�سابي”  “�لتقدير	 تعادل	 �لثانية	 و�حلالة	 �لإطالق.	 على	 بامل�سد�قية	

�لذي	يعني	�إد�رة	�لبنك	�ملركزي	لل�سيا�سة	�لنقدية	مع	�عتبار	توقعات	�لقطاع	

�ملنهج	 Woodford, 2003(.	ويحاول	 در��سة	 )ر�جع	 ثابتة	 �خلا�ض	معطيات	

�لذي	نتبعه	هنا	�لتو�سل	�إىل	حل	و�سط	بني	�لر�أيني	�ملتباعدين.	
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وعلى	 �لأجل.	 طويل	 بهدف	 مقارنة	 �لت�سخمي	 �لأد�ء	 تطور	

نهائية	 ب�سورة	 �ملركزي	 �لبنك	 �إعالن	 ُيفرت�ض	 �أدق،	 نحو	

بعد	 تثبيته	 عن	هدف	حتقيق	معدل	ت�سخم	منخف�ض	ويتم	

�لوقت	 �لبنك	�ملركزي	ببناء	�مل�سد�قية	مبرور	 ذلك.	ويقوم	

ت�سخم	 معدل	 حتقيق	 على	 با�ستمر�ر	 �لعمل	 خالل	 من	

جنحت	 �إذ�	 �أنه	 هي	 و�لفكرة	 �مل�ستهدف.	 �ملعدل	 من	 قريب	

�لنقدية	با�ستمر�ر	يف	تثبيت	�لت�سخم	عند	�ملعدل	 �ل�سيا�سة	

�لقطاع	 توقعات	 ت�سبح	 �لطويل،	 �لأجل	 يف	 �مل�ستهدف	
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�خلا�ض	للت�سخم	مرتكزة	على	معدل	�لت�سخم	�مل�ستهدف.

مهمة	 تعقيد	 �إىل	 �لت�سخم	 تقلبات	 زيادة	 توؤدي	 قد	 ولذلك،	

�إىل	عدم	حتقيق	 �إر�ساء	�مل�سد�قية،	لأنها	توؤدي	بوجه	عام	

�ملعدل	�مل�ستهدف.	وجلعل	�لنموذج	�أكرث	و�قعية،	ُيفرت�ض	�أن	

�لت�سخم	�لذي	يتجاوز	�ملعدل	�مل�ستهدف	ينطوي	على	فقد�ن	

�ملعدل	 عن	 يقل	 �لذي	 بالت�سخم	 مقارنة	 للم�سد�قية	 �أكرب	

�مل�ستهدف؛	�إىل	جانب	ذلك،	عندما	يكون	�لت�سخم	بعيد�	عن	

�أكرب	 �لآثار	 �أن	 ُيفرت�ض	 كبري(،	 )�إخفاق	 �مل�ستهدف	 �ملعدل	

بكثري	مقارنة	بالإخفاق	�ملحدود.

�لقت�سادي؟	 �لن�ساط	 بقية	 على	 �مل�سد�قية	 توؤثر	 كيف	

م�سكلة	 تفاقم	 �إىل	 كبري	 حد	 �إىل	 يوؤدي	 �مل�سد�قية	 نق�ض	

�لبنوك	 تو�جهها	 �لتي	 و�لت�سخم	 �لناجت	 بني	 �ملفا�سلة	

�أن	 ميكن	 �لتفاقم	 هذ�	 �أن	 �لنموذج	 يف	 ونفرت�ض	 �ملركزية.	

يحدث	بثالث	طرق	خمتلفة	على	�لأقل:	)1(	ت�سبح	توقعات	

�إىل	 يوؤدي	 ما	 )وهو	 ثباتا	 و�أقل	 �رجتاعية	 �أكرث	 �لت�سخم	

زيادة	��ستمر�رية	�لت�سخم	وزيادة	�سعوبة	حتقيق	�ل�ستقر�ر	

و)2(	 	
22

�مل�ستهدف(، �ملعدل	 �أن	يحيد	عن	 بعد	 �لت�سخم	 يف	

تكت�سب	توقعات	�لت�سخم	حتيز�	�إىل	�أعلى،	و)3(	ترتفع	ن�سبة	

وهذه	 �لأ�سا�سي.	 �لت�سخم	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	

�لو�سيلة	�لأخرية	تبني	فكرة	�أن	�ل�سغوط	�لت�سخمية	�ملدفوعة	

بالتكلفة	�لتي	تن�ساأ	من	عملية	�لتفاو�ض	على	�لأجور	تزد�د	

وبعبارة	 �سعيفة.	 �ملركزي	 �لبنك	 م�سد�قية	 تكون	 عندما	

�ملبا�رشة.	 غري	 �لآثار	 ز�دت	 �مل�سد�قية،	 قلت	 كلما	 �أخرى،	

بني	 و��سحة	 مفا�سلة	 حدوث	 �إىل	 يوؤدي	 هذ�	 �أن	 و�لأهم	

حتقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�لت�سخم	�لأ�سا�سي	وحتقيق	�ل�ستقر�ر	

تختفي	 �مل�سد�قية،	 �كتمال	 حالة	 ويف	 �لناجت.	 فجوة	 يف	

��ست�رش�فية	 �لت�سخم	 توقعات	 وتكون	 �ملبا�رشة	 غري	 �لآثار	

يزد�د	تدريجيا	مبرور	 �أن	ر�سيد	�مل�سد�قية	 �أي�سا	 ُيفرت�ض	 	ومع	ذلك،	 	
21

�قت�ساد�ت	 بها	 تت�سم	 �لتي	 �مل�سد�قية	 بناء	 عملية	 ر�سد	 خالل	 من	 �لوقت،	

كيف	 در��سة	 لنا	 يتيح	 ن�سبيا	 منخف�ض	 م�سد�قية	 ر�سيد	 من	 فالبدء	 عديدة.	

ميكن	ل�سدمات	�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	�أن	ت�سكل	عائقا	�أمام	عملية	�لتقارب	هذه.

	وثقت	در��سات	متعددة	حتيز	�لت�سخم	و�أهميته	يف	حالة	نق�ض	م�سد�قية	
22

تبحث	 �لتي	 	Pasaogullari and Tsonev )2008( كدر��سة	 �ملركزي،	 �لبنك	

جتربة	�ململكة	�ملتحدة	يف	�لثمانينات	و�لت�سعينات.	

áeó≤àŸG äGOÉ°üàb’G  á«eÉædGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G
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عالية	 زيادة	 حدوث	 حالة	 يف	 حتى	 �أنه	 يعني	 مما	 متاما،	

�أثر	 �لغذ�ء،	ل	يكون	لذلك	 �أ�سعار	 وم�ستمرة	لفرتة	طويلة	يف	

ُيذكر	على	�لتوقعات.	�أما	�إذ�	كانت	�مل�سد�قية	�سعيفة،	ميكن	

عدم	 �إىل	 و�حدة	 ملرة	 حتى	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �رتفاع	 يوؤدي	 �أن	

قوية	 مبا�رشة	 غري	 �آثار	 وحدوث	 �لت�سخم	 توقعات	 ثبات	

على	�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	وبالتايل	فاإن	كبح	�لت�سخم	ي�ستلزم	

 Alichi	در��سة	)ر�جع	كبري	حد	�إىل	�لنقدية	�ل�سيا�سة	ت�سديد

.)and others, 2009
ومييز	�لتحليل	كذلك	بني	�لقت�ساد�ت	�لب�سيطة	�لثالثة.	

�لقت�ساد�ت	هي	درجة	 �لتي	متيز	هذه	 �لرئي�سية	 و�ل�سمات	

م�سد�قية	�ل�سيا�سة	�لنقدية	ون�سبة	�لغذ�ء	يف	�سالل	��ستهالك	

يف	 �لغذ�ء	 ن�سبة	 �أن	 �لأول	 �لقت�ساد	 يف	 وُيفرت�ض	 �لأ�رش.	

�ملتو�سط	 مع	 يت�سق	 مبا	 ـ	 	%30 �مل�ستهلكني	 �أ�سعار	 موؤ�رش	

درجة	 و�أن	 	 ـ	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 بالقت�ساد�ت	 �خلا�ض	

�مل�سد�قية	يف	�ل�سيا�سة	�سعيفة.	ويف	�لقت�ساد	�لثاين،	تظل	

�أن	 غري	 كبرية،	 �مل�ستهلكني	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 يف	 �لغذ�ء	 ن�سبة	

درجة	�مل�سد�قية	يف	�ل�سيا�سة	تكون	�أي�سا	مرتفعة.	و�أخري�،	

ُيفرت�ض	يف	�لقت�ساد	�لثالث	�أن	تكون	ن�سبة	�لغذ�ء	يف	موؤ�رش	

�مل�سد�قية	 ودرجة	 	،)%10( �سغرية	 �مل�ستهلكني	 �أ�سعار	

على	 �لأنو�ع،	 هذه	 در��سة	 وميكن	 	
23

مرتفعة. �ل�سيا�سة	 يف	

�لرتتيب،	كالتايل:	�قت�ساد�ت	�ساعدة	ونامية،	و�قت�ساد�ت	

�ساعدة	ونامية	ذ�ت	م�سد�قية	مرتفعة،	و�قت�ساد�ت	متقدمة	

ن�سبة	 على	 يكون	 �لرتكيز	 �أن	 غري	 مرتفعة،	 م�سد�قية	 ذ�ت	

�لغذ�ء	و�مل�سد�قية	ولي�ض	على	مرحلة	�لتطور	�لقت�سادي.

�نتقال	 ن�سبة	 تتنا�سب	 معني،	 م�سد�قية	 م�ستوى	 فعند	

تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	�إىل	�لت�سخم	�لأ�سا�سي	مع	ن�سبة	�لغذ�ء.	

ويعني	ذلك	�أن	�لقت�ساد	�لذي	ي�سكل	فيه	�لغذ�ء	ن�سبة	كبرية	

�ل�سيا�سة	بالتايل،	 �أقوى	)وتو�جه	 �آثار�	غري	مبا�رشة	 يو�جه	

�لغذ�ء	 فيه	 ي�سكل	 باقت�ساد	 مقارنة	 �أ�سو�أ(	 مفا�سلة	 م�سكلة	

�لوزن	 يكون	 �أن	 ُيفرت�ض	 ذلك،	 جانب	 �إىل	 �سغرية.	 ن�سبة	

حتريك	 يف	 للغذ�ء	 �لن�سبية	 �لأ�سعار	 لت�سخم	 �لرتجيحي	

ديناميكية	�لت�سخم	مرتفعا	ن�سبيا	لر�سد	زيادة	تاأثر	عملية	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 بالتغري�ت	يف	ت�سخم	 �لأجور	 �لتفاو�ض	على	

يف	�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية.

	- �لنقدية	 لل�سيا�سة	 �ملثلى	 �ل�ستجابة	 �لنموذج	 يحدد	

عن	طريق	تغيري	�أ�سعار	�لفائدة	ق�سرية	�لأجل	-	بالنظر	�إىل	

لالقت�ساد�ت	 �ملقدرة	 �لن�سبة	 من	 بدل	 	%10 �لغذ�ء	 ن�سبة	 �ختيار	 مت	 	 	
23

�ملتقدمة	وهي	17%	يف	�لق�سم	�لتجريبي	لإبر�ز	�لختالفات	بني	�ملجموعتني.	

�أن	تتم	در��سة	نوع	ر�بع	من	�لقت�ساد�ت،	وهو	�قت�ساد	يت�سم	 ومن	�ملنطقي	

درجة	 و�نخفا�ض	 �مل�ستهلكني	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 يف	 �لغذ�ء	 ن�سبة	 بانخفا�ض	

�مل�سد�قية.	ومن	�لناحية	�لعملية،	ت�سري	�لأدلة	�مل�ستخل�سة	من	�لق�سم	�ل�سابق	

�إىل	�أن	هذ�	�لنوع	من	�لقت�ساد�ت	يت�سم	بالندرة	ويتم	��ستبعاده.	

�أهد�ف	�سيا�سة	�لبنك	�ملركزي.	وترتبط	هذه	�لأهد�ف	مبدى	

وتغري�ت	 �لناجت،	 وفجوة	 �لت�سخم،	 هدف	 عن	 �لنحر�ف	

�لبنك	 �أن	 �لنموذج	 ويفرت�ض	 �لأجل.	 ق�سرية	 �لفائدة	 �أ�سعار	

يف	 �لتغري	 درجة	 من	 للحد	 �لفائدة	 �أ�سعار	 يحدد	 �ملركزي	

�لغذ�ء،	 �أ�سعار	 ل�سدمات	 �لتعر�ض	 وعند	 	
24

�لثالثة. �لأبعاد	

�ل�ستقر�ر	 �ل�سيا�سة	لأن	حتقيق	 �أمام	 تن�ساأ	م�سكلة	مفا�سلة	

يف	 كبرية	 حتركات	 ي�ستلزم	 قد	 �لناجت	 وفجوة	 �لت�سخم	 يف	

�نتقال	 عن	 ين�ساأ	 ذلك،	 جانب	 �إىل	 �لأ�سا�سي.	 �لفائدة	 �سعر	

�لآثار	غري	�ملبا�رشة	ـ	يف	منحنى	فيليب�ض،	من	ت�سخم	�أ�سعار	

مفا�سلة	 م�سكلة	 ـ	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 �إىل	 �ملحلية	 �لغذ�ء	

�أمام	�ل�سيا�سة	بني	فجوة	�لناجت	و�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	وحتدد	

�ملركزي	 �لبنك	 ي�سعها	 �لتي	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 تف�سيالت	

تخفي�ض	 من	 تتحقق	 �لتي	 �ملكا�سب	 بني	 مفا�سلته	 كيفية	

�لت�سخم	من	ناحية	و�لتكاليف	�لناجمة	عن	�نخفا�ض	�لناجت	

وزيادة	تقلبات	�أ�سعار	�لفائدة	من	�لناحية	�لأخرى.

�صدمات اأ�صعار الغذاء يف ظل اأهداف الت�صخم 

الأ�صا�صي اأو الكلي

هدف	 فيه	 ي�ستند	 �أحدهما	 لل�سيا�سة:	 �إطارين	 نبحث	

�لت�سخم	 �إىل	 �مل�سد�قية	 تكوين	 وعملية	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	

ولكل	 �لأ�سا�سي.	 �لت�سخم	 �إىل	 فيه	 ي�ستند�ن	 و�لآخر	 �لكلي،	

�لبنك	 ي�ستهدفه	 �لذي	 �لت�سخم	 مقيا�ض	 عن�رش�ن:	 �إطار	

�لقطاع	 ي�ستخدمه	 �لذي	 �لت�سخم	 ومقيا�ض	 �ملركزي	

�خلا�ض	يف	تقييم	�أد�ء	�لبنك	�ملركزي	مبقارنته	بامل�ستوى	

لالإطار	 ووفقا	 �ملركزي.	 �لبنك	 م�سد�قية	 �أي	 ـ	 �مل�ستهدف	

�أ�سا�ض	مدى	 �لبنك	�ملركزي	على	 �أد�ء	 �لكلي،	يقيم	�جلمهور	

�قرت�ب	�لت�سخم	�لكلي	من	�ملعدل	�مل�ستهدف.	ووفقا	لالإطار	

�لأ�سا�سي،	يقيم	�جلمهور	�أد�ء	�لبنك	�ملركزي	على	�أ�سا�ض	مدى	

�قرت�ب	�لت�سخم	�ملركزي	من	�ملعدل	�مل�ستهدف.	ولختيار	

�لنقدية	وعلى	 �ل�سيا�سة	 �إد�رة	 �نعكا�سات	مهمة	على	 �لإطار	

فعلى	 �ملختلفة.	 �ل�سدمات	 �ل�سيا�سة	على	حتمل	 �إطار	 قدرة	

عند	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 على	 �لإبقاء	 ينطوي	 �ملثال،	 �سبيل	

�ملعدل	�مل�ستهدف	على	عدم	فقد�ن	�مل�سد�قية	وفقا	لالإطار	

		من	�لناحية	�ملنهجية،	يعمل	�لبنك	�ملركزي	على	تخفي�ض	د�لة	�خل�سارة	
24

�لتي	تتكون	من	�ملجموع	�ملرجح	لالنحر�فات	�لرتبيعية	للت�سخم	عن	�ملعدل	

�لفائدة	�ل�سمي	 �مل�ستهدف،	وفجوة	�لناجت	�لرتبيعية،	ومربع	�لتغري	يف	�سعر	

ق�سري	�لأجل.	وتعك�ض	�لأوز�ن	�لرتجيحية	يف	د�لة	�خل�سارة	تف�سيالت	�لبنك	

�لنموذج	 ويف	 �لثالثة.	 �ملتغري�ت	 هذه	 يف	 �ل�ستقر�ر	 حتقيق	 ب�ساأن	 �ملركزي	

�لأ�سا�سي،	تت�ساوى	�لأوز�ن	�لرتجيحية	لتحقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�لت�سخم	و�لناجت	

)�لتي	حُتدَّد	عند	�لو�حد	�ل�سحيح(	وتزيد	عن	وزن	حتقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�سعر	

�لفائدة	)�لذي	ُيحدَّد	عند	0.25(	باأربعة	�أ�سعاف.	وجنري	كذلك	�ختبار	ثبات	

�لنتائج	�أمام	�لأوز�ن	�لرتجيحية	�لبديلة،	ح�سبما	يرد	يف	�لن�ض.
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�لأ�سا�سي،	حتى	�إذ�	جتاوز	�لت�سخم	�لكلي	�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	

�لكلي	 لالإطار	 وفقا	 �لكلي	 �لت�سخم	 هدف	 حتقيق	 عدم	 �أما	

م�سكلة	 تفاقم	 وبالتايل	 �مل�سد�قية	 فقد�ن	 على	 فينطوي	

�ملفا�سلة	بني	�لناجت	و�لت�سخم.	

وقد	يوؤثر	�ختيار	�لإطار	بالتايل،	من	خالل	تاأثريه	على	

	
25

�لتوقعات. بها	 تت�سكل	 �لتي	 �لطريقة	 على	 �مل�سد�قية،	

�أن	 �مل�سد�قية	 درجة	 �نخفا�ض	 يعني	 �أدق،	 نحو	 وعلى	

�لنقدية.	 �ل�سلطة	 تديرها	 تكاد	 �خلا�ض	 �لقطاع	 توقعات	

ويف	�حلالة	�لق�سوى	�لتي	تنعدم	فيها	�مل�سد�قية،	ل	يوجد	

�خلا�ض.	 �لقطاع	 توقعات	 على	 �لنقدية	 لل�سيا�سة	 تاأثري	 �أي	

�ملعنية	 �لت�رشيحات	 توؤثر	 �ملقابلة،	 �لق�سوى	 �حلالة	 ويف	

بال�سيا�سة	�لتي	ت�سدر	عن	�سلطة	نقدية	تتمتع	بامل�سد�قية	

�لكاملة	تاأثري�	كبري�	على	توقعات	�لقطاع	�خلا�ض.

هذين	 �أد�ء	 بني	 �ملقارنة	 �لتالية	 �لفقر�ت	 وتتناول	

�لإطارين	يف	�لأنو�ع	�لثالثة	�ملختلفة	من	�لقت�ساد�ت	عقب	

�لتعر�ض	ل�سدمة	يف	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية.

االقت�سادات ال�ساعدة والنامية الب�سيطة

نبحث	�أول	حالة	�قت�ساد	ي�سكل	فيه	�لغذ�ء	ن�سبة	مرتفعة	

عند	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 ب�سعف	 ويت�سم	 	)%30(

	
26

و�حدة. ملرة	 �لدولية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 يف	 ل�سدمة	 تعر�سه	

ُيحدَّد	 �لدورية،	 �لعو�مل	 من	 �لت�سخم	 ��ستبعاد	 يتم	 وحتى	

عند	 �لناجت	 فجوة	 وحُتدَّد	 �مل�ستهدف،	 م�ستو�ه	 عند	 مبدئيا	

�ل�سفر.	ولحقا	نقوم	بتخفيف	هذه	�لفرت��سات.	ويفرت�ض	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	 �إىل	�رتفاع	ت�سخم	 �أن	توؤدي	�ل�سدمة	

�أول	 مرتني،	 �ملحاكاة	 وجُترى	 مئوية.	 نقاط	 	5 مبقد�ر	

ثم	 �لكلي	 للت�سخم	 وفقا	 �ل�سيا�سة	 �إطار	 حتديد	 بافرت��ض	

بافرت��ض	حتديده	وفقا	للت�سخم	�لأ�سا�سي.

�ملركزي	 �لبنك	 يفقد	 �لكلي،	 �لت�سخم	 لإطار	 ووفقا	

�ملبا�رش	 �لأثر	 لأن	 �لق�سري	 �لأجل	 يف	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	

لل�سدمة	يوؤدي	�إىل	جتاوز	�لت�سخم	�لكلي	للمعدل	�مل�ستهدف	

)�ل�سكل	�لبياين	3-10(.	وملو�جهة	هذه	�ل�سدمة،	يقوم	�لبنك	

�لت�سخم	 يف	 �ل�ستقر�ر	 لتحقيق	 �ل�سيا�سة	 بت�سديد	 �ملركزي	

�ملركزي	 �لبنك	 �تخذه	 �لذي	 �لقر�ر	 يف	 �لفكرة	 هذه	 من	 عنا�رش	 توجد	 	 	
25

يف	 يرد	 فح�سبما	 �لأ�سا�سي.	 للت�سخم	 مقيا�ض	 عن	 بالإعالن	 موؤخر�	 �مل�رشي	

التقرير ال�سنوي	�ل�سادر	عن	�لبنك	لعام	2010/2009	)�لفقرة	�أ(،	»بالإعالن	

�ملركزي	 �لبنك	 يهدف	 �لأ�سا�سي،	 �لت�سخم	 مقيا�ض	 عن	 �ملنا�سب	 �لوقت	 يف	

�مل�رشي	�إىل	حت�سني	فهم	ديناميكية	�لت�سخم.	ومن	�ملتوقع	�أن	يوؤدي	ذلك	�إىل	

تخفي�ض	ن�سبة	�نتقال	�سدمات	�لأ�سعار	�ملوؤقتة	�إىل	توقعات	�لت�سخم	ويحد،	

بالتايل،	من	مدى	�لتغري	يف	�لت�سخم.«	وباملثل،	ذكر	بنك	نيوزيلند�	�ملركزي،	

على	 �لتاأثري	 يف	 رغبة	 من	 �لت�سخم	 �أهد�ف	 نحو	 �ملبدئي	 �لتحول	 ن�ساأ	 	...«

در��سة	 )ر�جع	 �حلكومة«	 �لتز�مات	 عن	 بو�سوح	 بالإعالن	 �لت�سخم	 توقعات	

.)Sherwin, 1999
		مت	و�سع	�لأ�سعار	�لدولية	لل�سلع	�لأولية	يف	�لنموذج	كم�سار�ت	ع�سو�ئية،	

26

حيث	ل	ميكن	�لتنبوؤ	بالتغري�ت	ول	يتبعها	عادة	مزيد	من	�لتغري�ت	يف	نف�ض	

�لجتاه.

�لكلي،	وبالتايل	يرفع	�أ�سعار	�لفائدة	مما	يوؤدي	�إىل	�رتفاع	

�ل�سيا�سة	 ت�سديد	 ويوؤدي	 	
27

�لعملة. �رشف	 �سعر	 يف	 حقيقي	

مبا�رشة	 �مل�ستورد	 للغذ�ء	 �ملحلية	 �لأ�سعار	 تخفي�ض	 �إىل	

كبح	 �إىل	 وكذلك	 �ملحلية،	 �لعملة	 قيمة	 رفع	 خالل	 من	

�لت�سخم	حيث	يوؤدي	�إىل	�نكما�ض	�لناجت.	و�إىل	جانب	ذلك،	

توقعات	 ت�سبح	 �ل�سيا�سة،	 مل�سد�قية	 �ملبدئي	 �لفقد�ن	 مع	

��ستعادة	 فاإن	 �رجتاعية.	وعندئذ	 و�أكرث	 ثباتا	 �أقل	 �لت�سخم	

ي�ستلزم	 �لت�سخم	 توقعات	 وتخفي�ض	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	

�لت�سخم	 �نخفا�ض	 مع	 �لناجت	 يف	 م�ستمر	 �نكما�ض	 حدوث	

عن	 �لت�سخم	 )�نخفا�ض	 �لطبيعي	 �ملعدل	 عن	 قليال	 �لكلي	

�ملعدل	�مل�ستهدف(.

يتحملها	 �لتي	 �لتكلفة	 فاإن	 �لأ�سا�سي،	 لالإطار	 وفقا	 �أما	

معدله	 من	 قريبا	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 على	 لالإبقاء	 �لناجت	

�لت�سخم	 �لق�سري،	يرتفع	 �لأجل	 �أقل.	ففي	 �مل�ستهدف	تكون	

�لكلي.	 لالإطار	 وفقا	 بها	 يرتفع	 �لتي	 �لقيمة	 بنف�ض	 �لكلي	

�أ�سا�ض	 �ملركزي	مبهمته	�ملحددة	على	 �لبنك	 لكن	مع	قيام	

�أقل	 ـ		�لذي	يرتفع	ب�سورة	فورية	بقيمة	 �لت�سخم	�لأ�سا�سي	

	يقل	تاأثر	م�سد�قية	�ل�سيا�سة	كثري�.	 مقارنة	بالت�سخم	�لكليـ	

م�سد�قية	 فتعزيز	 كبرية.	 تكون	 ذلك	 عن	 �لناجتة	 و�لآثار	

�ل�سيا�سة	يزيد	من	ثبات	توقعات	�لت�سخم	ويقلل	�حلاجة	�إىل	

من	 كل	 يكون	 وبالتايل،	 �لناجت.	 و�نكما�ض	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	

�لت�سخم	�لأ�سا�سي	و�لت�سخم	�لكلي	�أكرث	ثباتا	وفقا	لالإطار	

بخ�سارة	 ذلك	 �قرتن	 و�إذ�	 �لكلي.	 بالإطار	 مقارنة	 �لأ�سا�سي	

يحقق	 �لأ�سا�سي	 �لإطار	 �أن	 يعني	 ذلك	 فاإن	 �لناجت،	 يف	 �أقل	

�لبنك	 كان	 �إذ�	 ذلك،	 ومع	 �أف�سل.	 كليا	 �قت�ساديا	 ��ستقر�ر�	

�لناجت،	 فجوة	 يف	 �ل�ستقر�ر	 بتحقيق	 كذلك	 يهتم	 �ملركزي	

�لت�سخم	 على	 �ملبا�رشة	 غري	 �لآثار	 بع�ض	 يتقبل	 �أن	 يجب	

�لأ�سا�سي.	

��ستهد�ف	 �أن	 يف	 �ملتمثلة	 للنظر	 �لالفتة	 و�لنتيجة	

�أن	يحقق	مزيد�	من	�ل�ستقر�ر	يف	 �لأ�سا�سي	ميكن	 �لت�سخم	

�لكلي	 �لت�سخم	 با�ستهد�ف	 مقارنة	 �لكلي	 و�لت�سخم	 �لناجت	

بني	 �ل�سيا�سة	 لأولويات	 �لبديل	 �لرتجيح	 �أمام	 ثابتة	 تظل	

	11-3 �لبياين	 و�ل�سكل	 �لناجت.	 و��ستقر�ر	 �لت�سخم	 ��ستقر�ر	

�ملتعلقة	 �ل�سيا�سة	 حدود	 يو�سح	 حيث	 �لنتيجة،	 هذه	 يبني	

	و�لإطار	�لأ�سا�سي	
28

بتقلبات	فجوة	�لناجت	و�لت�سخم	�لكلي.

نتيجة	 �حلقيقي	 �ل�رشف	 �سعر	 �رتفاع	 يف	 �ملتمثلة	 ـ	 �لنتيجة	 تعد	 	 	
27

“�لأكرث	معاناة”  ـ		مماثلة	حلالة	�لقت�ساد	 )�لغذ�ء(	 �لو�رد�ت	 �أ�سعار	 �رتفاع	

)Catão and Chang )2010،	وفيه	يوؤدي	 يف	�لنموذج	�لذي	و�سعته	در��سة	

�رتفاع	�أ�سعار	�لغذ�ء	�أو	�سلع	�أولية	�أخرى	�إىل	حدوث	تدهور	يف	معدلت	�لتبادل	

	2-3 �لإطار	 ر�جع	 �حلقيقي.	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 مو�زي	 و�رتفاع	 �لتجاري	

�لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 �سدمات	 لنعكا�سات	 �لتحليل	 من	 مزيد	 على	 لالطالع	

يف	 معا	 �حلقيقي	 �ل�رشف	 و�سعر	 �لتجاري	 �لتبادل	 معدلت	 حتركات	 نتيجة	

خمتلف	�أنو�ع	�لقت�ساد�ت.	

حدود	 ح�سابات	 تفا�سيل	 على	 لالطالع	 	11-3 �لبياين	 �ل�سكل	 ر�جع	 	 	
28

�ل�سيا�سة.
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�أنه	ميكن،	يف	 �إىل	�ل�سفر.	ويعني	ذلك	 يغري	�حلدود	و�سول	

وتقلبات	 �لكلي	 �لت�سخم	 تقلبات	 تخفي�ض	 معينة،	 حدود	

�لناجت	على	نحو	متز�من	من	خالل	�عتماد	�إطار	�أ�سا�سي.

و�أحد	�لعنا�رش	�لأ�سا�سية	لتح�سني	�أد�ء	�لإطار	�لأ�سا�سي	

هو	عدم	�عتبار	�ل�سدمة	�ملوؤقتة	يف	�لت�سخم	�لكلي	موؤ�رش�	

�مل�سد�قية	 تتاأثر	 ل	 وبالتايل	 �ملركزي،	 �لبنك	 �إخفاق	 على	

�لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 �سلبا.	فالرتكيز	على	 �لت�سخم	 وتوقعات	

�سدمات	 �آثار	 من	 �ملركزي	 �لبنك	 م�سد�قية	 يحمي	 هنا	

�لأ�سعار	�لدولية	لل�سلع	�لأولية	�لتي	تخرج،	بوجه	عام،	عن	

	
29

�سيطرة	�سناع	�ل�سيا�سة	�ملحليني.

و�لإطار	�لكلي	ميكنه	حتقيق	�أدنى	م�ستويات	�لتقلب	يف	

�لت�سخم	�لكلي	ـ	يف	مقابل	�لرتفاع	�لكبري	يف	تقلب	�لناجت.	

�لكلي	 �لت�سخم	 �أهمية	 تكون	 �لتي	 لالقت�ساد�ت	 وبالن�سبة	

�لكلية،	قد	 �لرفاهية	 �لناجت	يف	حتديد	 �أكرب	بكثري	من	 فيها	

	ونعود	ملناق�سة	
30

يكون	�لإطار	�لكلي	هو	�لختيار	�لأمثل.

�نعكا�سات	هذه	�لنتائج،	ل	�سيما	بالن�سبة	للبلد�ن	�لتي	ي�سكل	

فيها	�لغذ�ء	ن�سبة	كبرية	من	�ل�ستهالك،	يف	�لق�سم	�لأخري	من	

هذ�	�لف�سل.

تت�سم  التي  الب�سيطة  والنامية  ال�ساعدة  االقت�سادات 

بارتفاع م�سداقية ال�سيا�سة

ن�سبة	كبرية	 �لغذ�ء	 فيها	 ي�سكل	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 حالة	

من	�ل�ستهالك	لكنها	كذلك	تت�سم	بارتفاع	درجة	م�سد�قية	

�ل�سيا�سة	تبني	مز�يا	�رتفاع	درجة	�مل�سد�قية	لالقت�ساد�ت	

فاإن	 �آنفا	 �لو�رد	 �لتحليل	 ي�سري	 وكما	 و�لنامية.	 �ل�ساعدة	

�لقت�ساد�ت	 بع�ض	 لدى	 بالثبات	 تت�سم	 �لت�سخم	 توقعات	

�ل�ساعدة	و�لنامية	ب�سكل	�أف�سل	من	غريها.

وكما	يبني	�ل�سكل	�لبياين	3-12	فاإنه	مع	ثبات	توقعات	

�لت�سخم	ب�سكل	�أف�سل	يف	هذه	�حلالة،	تقل	�لدرجة	�ملطلوبة	

لت�سديد	�ل�سيا�سة	�لنقدية	مقارنة	باحلالة	�ل�سابقة.	�إىل	جانب	

ذلك،	يوؤدي	�رتفاع	درجة	�مل�سد�قية	�إىل	�حلد	من	�لآثار	غري	

�ملبا�رشة	�إىل	حد	كبري	وهو	�لأمر	�لذي	يكت�سب	�أهمية	خا�سة	

من	 كبرية	 ن�سبة	 �لغذ�ء	 فيها	 ي�سكل	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	

		ينطبق	ذلك	بنف�ض	�لقدر	على	بلد	يتمتع	باكتفاء	ذ�تي	يف	�لغذ�ء.	غري	
29

�جلوية	 �لأحو�ل	 �سدمات	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 تتعر�ض	 �حلالة،	 هذه	 يف	 �أنه،	

فالبنك	 و�حدة:	 و�لنتيجة	 �لدولية.	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمات	 �إىل	 ولي�ض	 �ملحلية	

�أ�سعار	 �سدمات	 مو�جهة	 يف	 م�سد�قيته	 حماية	 على	 �أقدر	 �سيكون	 �ملركزي	

�لغذ�ء	�إذ�	ما	مت	بناء	�مل�سد�قية	على	�لت�سخم	�لأ�سا�سي	ولي�ض	�لت�سخم	�لكلي.

		�لعديد	من	�لدر��سات	�لقت�سادية	�ملتخ�س�سة	تفرت�ض	ت�ساوي	�لوزن	
30

 Gilchrist and	در��سة	ومنها	�خل�سارة،	د�لة	يف	و�لناجت	للت�سخم	لرتجيحي�

Saito )2006(6.	ويف	�ملقابل،	يبني	�ل�سكل	�لبياين	3-11	�أن	�لوزن	�لرتجيحي	

للت�سخم	يجب	�أن	يعادل	�ستة	�أ�سعاف	�لوزن	�لرتجيحي	للناجت	تقريبا	حتى	

يتم	تف�سيل	�إطار	�لت�سخم	�لكلي	على	�إطار	�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	
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درجة	 �رتفاع	 ي�ساهم	 �لإجمال،	 وجه	 وعلى	 	
31

�ل�ستهالك.

نتيجة	 �لقت�سادية	 �لنتائج	 ��ستقر�ر	 زيادة	 يف	 �مل�سد�قية	

على	 �لقدرة	 وزيادة	 �أف�سل	 ب�سكل	 �لت�سخم	 توقعات	 ثبات	

قيا�ض	��ستجابات	�ل�سيا�سة	لل�سدمات	ـ	مما	يحد	من	تقلبات	

�لناجت	�لناجمة	عن	ذلك.

�أكرب	 ��ستقر�ر�	 يحقق	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 �إطار	 يز�ل	 ول	

منوذج	 يف	 حدث	 وكما	 �لكلي.	 بالإطار	 مقارنة	 �لناجت	 يف	

�إىل	 و�سول	 �ل�سيا�سة	 حدود	 تغيري	 يتم	 �لأول،	 �ملحاكاة	

�رتفاع	 نتيجة	 �ل�سفر	 من	 قريبان	 �حلدين	 �أن	 )رغم	 �ل�سفر	

م�ستوى	�مل�سد�قية(.

�ل�سماح	ببع�ض	 �ل�سيا�سة	�ملثلى	 ويف	�حلالتني،	ت�ستلزم	

قليال	 يتجاوز	 �لأ�سا�سي	 فالت�سخم	 �ملبا�رشة.	 غري	 �لآثار	

يقل	عن	 ذلك	 بعد	 لكنه	 لالإطارين،	 وفقا	 �مل�ستهدف	 �ملعدل	

�ل�رشف	 �سعر	 لأن	 �لكلي	 لالإطار	 وفقا	 �مل�ستهدف	 �ملعدل	

�أطول	 زمنا	 ي�ستغرق	 �لبد�ية،	 يف	 �رتفاعه	 بعد	 �حلقيقي،	

للعودة	�إىل	م�ستو�ه	�لطبيعي.

االقت�سادات املتقدمة الب�سيطة      

�لقت�ساد�ت	 يف	 �لنتائج	 �ختالف	 كيفية	 �أخري�،	 نبحث،	

ـ	 �لتي	ي�سكل	فيها	�لغذ�ء	ن�سبة	�سغرية	من	�سلة	�ل�ستهالك	

	%30 من	 بدل	 �ملحلي	 �لناجت	 �إجمايل	 من	 	%10 عند	 حُتدد	

تت�سم	 وكذلك	 ـ	 �ل�سابقني	 �ملحاكاة	 منوذجي	 يف	 �ملدرجة	

منوذج	 يف	 ورد	 )كما	 مبدئيا	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 بارتفاع	

�ملحاكاة	�لثاين(.	

من	 �لنوع	 هذ�	 يف	 �أن	 	13-3 �لبياين	 �ل�سكل	 ويبني	

من	 �لإطارين	 بني	 ُيذكر	 فرق	 يوجد	 ل	 �لقت�ساد�ت،	

�سدمات	 عقب	 �لكلي	 �لقت�سادي	 �ل�ستقر�ر	 حتقيق	 حيث	

�سلة	 �لغذ�ء	يف	 ن�سبة	 �نخفا�ض	 مع	 �لغذ�ء.	وحتديد�،	 �أ�سعار	

�أثر	 يقل	 جيد،	 ب�سكل	 �لت�سخم	 توقعات	 وثبات	 �ل�ستهالك	

�سدمة	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	�إىل	حد	كبري	مقارنة	بنموذجي	

�ملحاكاة	�لآخرين.	

ال�صدمات امل�صتمرة 

يبحث	�لتحليل	�ل�سابق	�إجر�ء�ت	مو�جهة	�سدمات	�أ�سعار	

�لغذ�ء	بافرت��ض	معرفة	�أنها	حتدث	مرة	و�حدة.	لكن	ح�سبما	

�ل�سدمات	 ت�سبح	 �أن	 من	 خماوف	 هناك	 �ملقدمة،	 يف	 ورد	

�أ�سعار	 �سدمات	 �أثر	 �لق�سم	 هذ�	 يبحث	 ثم	 ومن	 �أمد�.	 �أطول	

	ويبني	�ل�سكل	�لبياين	14-3	
32

�أمد�. �لغذ�ء	�لأكرب	و�لأطول	

�لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 �نتقال	 ن�سبة	 �أن	 ر	 َتذكَّ 	 	
31

تتنا�سب	مع	ن�سبة	�لغذ�ء	وفجوة	�مل�سد�قية.

		يكون	حجم	�ل�سدمة	يف	�لبد�ية	مماثال	حلجم	�ل�سدمات	�لتي	حتدث	مرة	
32

و�حدة	و�لتي	ورد	ذكرها	�آنفا.	لكن	يف	هذه	�لتجربة،	تو��سل	�لأ�سعار	�رتفاعها	

بعد	�ل�سدمة	�لأوىل	و�إن	كان	مبعدل	منخف�ض.	وعلى	نحو	�أدق،	نبحث	�سدمة	
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ن�سبة	 �لغذ�ء	 فيه	 ي�سكل	 �قت�ساد	 يتخذها	 �لتي	 �لإجر�ء�ت	

كبرية	من	�سلة	�ل�ستهالك	ويت�سم	ب�سعف	م�سد�قية	�ل�سيا�سة	

جتاه	�سدمة	م�ستمرة	يف	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية،	كما	يبني	�أن	

�لتي	 �ل�سدمة	 �ملتخذة	جتاه	 تلك	 �أقوى	من	 �لإجر�ء�ت	 هذه	

حتدث	مرة	و�حدة.	فمع	حدوث	�سدمة	م�ستمرة،	يتوقع	�لبنك	

مرحلة	 يف	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 يف	 �لرتفاع	 من	 مزيد	 �ملركزي	

فقد�ن	 من	 للحد	 �أكرب	 بن�سبة	 �لفائدة	 �سعر	 ويرفع	 لحقة	

�أثر	 تخفيف	 �إىل	 بالتايل	 هذ�	 ويوؤدي	 �ملحتمل.	 �مل�سد�قية	

�نتقال	تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملتوقع	م�ستقبال	�إىل	�لت�سخم	

�لأ�سا�سي،	مما	يحد	من	�لرتفاع	�حلاد	يف	�لت�سخم	�ملتوقع.	

وتقل	�أهمية	هذ�	�لتفاعل	بني	فقد�ن	�مل�سد�قية	و�لآثار	غري	

موؤقتة	 �ل�سدمة	 �أن	 �ملعروف	 من	 يكون	 عندما	 �ملبا�رشة	

�أ�سعار	 �سدمات	 من	 مزيد	 حدوث	 توقع	 عدم	 فمع	 متاما:	

�إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 �أهمية	 تنعدم	 �لغذ�ء،	

�لت�سخم	�لأ�سا�سي.	وميكن	�لتحقق	من	هذ�	�ملنطق	�أي�سا	يف	

رد	فعل	موؤ�رش	�مل�سد�قية.	ويف	حالة	�ل�سدمات	�ملوؤقتة،	يتم	

�ل�سماح	بانخفا�ض	�مل�سد�قية	يف	�لفرتة	�لأوىل	نظر�	لعدم	

حالة	 يف	 �أما	 �لت�سخمية.	 �ل�سغوط	 من	 مزيد	 حدوث	 توقع	

بفقد�ن	 �ملركزي	 �لبنك	 �هتمام	 يزد�د	 �مل�ستمرة،	 �ل�سدمات	

��ستعادتها	يف	مو�جهة	�ل�سغوط	 �مل�سد�قية	نظر�	ل�سعوبة	

�لت�سخمية	�مل�ستمرة	من	�أ�سعار	�لغذ�ء.	�أي	�أنه	يف	حالة	توقع	

حدوث	مزيد	من	�سدمات	�لأ�سعار	يف	�مل�ستقبل،	فاإن	حماية	

�مل�سد�قية	تكون	�أهم	مقارنة	بحالة	توقع	عدم	حدوث	مزيد	

من	�سدمات	�لأ�سعار.			

�صدمات اأ�صعار ال�صلع الأولية والأو�صاع الدورية

ملو�جهة	 �ملالئمة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �ختالف	 مدى	 ما	

�ملتقدمة	 �لقت�ساد�ت	 �مل�ستمرة	يف	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمات	

من	 كبرية	 درجة	 على	 �لقت�سادي	 ن�ساطها	 يكون	 �لتي	

ت�سهد	 �لتي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 و�لقت�ساد�ت	 �لرت�خي	

�لفائدة	 �أ�سعار	 يف	 ن�سبيا	 و�نخفا�سا	 مفرطة	 طلب	 �سغوط	

	
33

�حلقيقية	�لأ�سلية؟

بني	 كبري	 �ختالف	 هناك	 	،15-3 �لبياين	 �ل�سكل	 يف	

يرجع	 �لنتائج	 و�ختالف	 �لقت�ساد�ت.	 من	 �لنوعني	 هذين	

�أ�سا�سا	�إىل	عاملني،	هما:	�أن	�لتغري	يف	�لت�سخم	مقابل	تغري	

�لناجت	 فجوة	 حجم	 بزيادة	 يزد�د	 �لناجت	 فجوة	 يف	 معني	

و�أن	 �لناجت(،	 يزد�د	يف	فجوة	 فيليب�ض	 �أن	ميل	منحنى	 )�أي	

�لإخفاق	 ز�د	 كلما	 يزد�د	 �مل�سد�قية	 يف	 �لإ�سايف	 �لفقد�ن	

�لأوىل	5	 �لفرتة	 �لزيادة	يف	 تبلغ	 ذ�تي	مقد�رها	0.5،	بحيث	 �نحد�ر	 مبعلمة	

نقاط	مئوية،	و�لزيادة	يف	�لفرتة	�لثانية	2.5	نقطة	مئوية،	و�لزيادة	يف	�لفرتة	

�لثالثة	1.25	نقطة	مئوية،	وهكذ�.

		لأغر��ض	هذ�	�لتمرين،	نفرت�ض	��ستخد�م	�لبنوك	�ملركزية	�إطار�	كليا،	
33

غري	�أن	�لنتائج	�لرئي�سية	تكون	مماثلة	حلالة	��ستخد�م	�إطار	�أ�سا�سي.
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ففي	 وبالتايل	 �مل�ستهدف.	 �لت�سخم	 معدل	 حتقيق	 يف	

�لقت�ساد�ت	�ل�ساعدة	و�لنامية	�لنموذجية،	تكون	م�سد�قية	

�ل�سيا�سة	متاأثرة	�سلبا	بالفعل	ب�سبب	�سغوط	�لطلب	�ملفرطة	

�مل�ستهدف.	 �ملعدل	 يتجاوز	 �لذي	 و�لت�سخم	 �سلفا	 �لقائمة	

م�سكلة	 تفاقم	 �إىل	 �مل�ستمرة	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �سدمة	 وتوؤدي	

ب�رشعة	 �لفائدة	 �أ�سعار	 رفع	 عندئذ	يجب	 �مل�سد�قية.	 فقد�ن	

�ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 ل�ستعادة	 �لطبيعي	 م�ستو�ها	 فوق	

�لقت�ساد�ت	 يف	 �أما	 �لت�سخم.	 توقعات	 تثبيت	 و�إعادة	

�ملتقدمة	�لنموذجية	فاإن	�لأثر	�لنكما�سي	لرت�خي	�لن�ساط	

�لقت�سادي	يفوق	�لأثر	�لت�سخمي	�لب�سيط	�لناجم	عن	�سدمة	

�أ�سعار	�لغذ�ء.	ومع	تثبيت	توقعات	�لت�سخم	ب�سكل	جيد	يف	

تغري�ت	 �نتقال	 ن�سبة	 �نخفا�ض	 وبالتايل	 �ملتو�سط،	 �لأجل	

�لأ�سعار	�إىل	�لت�سخم	�لأ�سا�سي،	ل	ينطوي	�لتعديل	�ملطلوب	

يف	�ل�سيا�سة	�إل	على	�سحب	تدريجي	لتد�بري	�لتن�سيط	�لنقدي.

اأ�صعار ال�صلع  انعكا�صات مواجهة �صدمات 

الأولية على ال�صيا�صة النقدية

�لتي	 �لرئي�سية	 �لنعكا�سات	 بع�ض	 �لق�سم	 هذ�	 يتناول	

وبع�ض		 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 على	 بالتحليل	 �لف�سل	 تناولها	

�لت�سخم	 قيا�ض	 بكيفية	 �ملتعلقة	 �لعملية	 �لعتبار�ت	

�ملركزي.

�أقوى	 �أثر	 �لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 لتغري�ت	 يكون	 قد	 �أول:	

�ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �لت�سخم	 على	 �أمد�	 و�أطول	

�إىل	 ذلك	 ويرجع	 �ملتقدمة.	 بالقت�ساد�ت	 مقارنة	 و�لنامية	

و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 رئي�سية:	 �أ�سباب	 ثالثة	

لل�سلع	 �لدولية	 �لأ�سعار	 تغري�ت	 �نتقال	 ن�سبة	 تكون	 	)1(

�لغذ�ء	 ��ستهالك	 ن�سب	 تكون	 ما	 غالبا	 و)2(	 �أكرب،	 �لأولية	

يف	 ثباتا	 �أقل	 �لت�سخمية	 �لتوقعات	 و)3(	 �أعلى،	 و�لطاقة	

�لأجل	�ملتو�سط.

يف	 �ملركزية	 �لبنوك	 �أن	 �ملحاكاة	 مناذج	 تبني	 ثانيا:	

ن�سب	 و�رتفاع	 �مل�سد�قية	 ب�سعف	 تت�سم	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	

وبناء	 حماية	 على	 �أقدر	 تكون	 قد	 �ل�ستهالك	 يف	 �لغذ�ء	

م�سد�قية	�ل�سيا�سة	�لنقدية	من	خالل	و�سع	و�إعالن	�ل�سيا�سة	

للت�سخم	 )و�ملعادل	 �ملركزي	 للت�سخم	 وفقا	 �لنقدية	

�لكلي.	 �لت�سخم	 ولي�ض	 منوذجنا(	 يف	 �مل�ستخدم	 �لأ�سا�سي	

وبالتايل	يف�سل	و�سع	�أهد�ف	�ل�سيا�سة	على	�أ�سا�ض	مقيا�ض	

للت�سخم	يعد	بطبيعته	�أكرث	��ستقر�ر�	و�أقل	تعر�سا	ل�سدمات	

لل�سلع	 �لدولية	 �لأ�سعار	 يف	 بها	 �لتنبوؤ	 ميكن	 ول	 كبرية	

للبنك	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 زيادة	 ت�سمح	 وبالتايل	 �لأولية.	

�أو	 �لكلي	 )�سو�ء	 �لت�سخم	 يف	 �ل�ستقر�ر	 بتحقيق	 �ملركزي	

�لأ�سا�سي(	من	خالل	تخفيف	درجة	ت�سديد	�ل�سيا�سة	�لنقدية	

وتقليل	خ�سارة	�لناجت.	
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�لرتكيز	 بني	 �ملفا�سلة	 تتوقف	 �لقت�ساد�ت،	 هذه	 ويف	

�ملكا�سب	 على	 �لكلي	 و�لت�سخم	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 على	

�لن�سبية	يف	�لرفاهية	نتيجة	حتقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�لت�سخم	

�لكلي	مقابل	حتقيق	�ل�ستقر�ر	يف	�لناجت.	ويقرتح	يف	بع�ض	

�ل�ستهالك،	 �سلة	 يف	 �لغذ�ء	 ن�سبة	 �رتفاع	 مع	 �أن	 �لأحيان	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 لتقلبات	 �لقت�سادية	 �لتكاليف	 تكون	

ربط	 �لأن�سب	 من	 يكون	 وبالتايل	 مرتفعة،	 �لكلي	 و�لت�سخم	

�أن	�حلد	من	 �لكلي.	غري	 �لت�سخم	 �لنقدية	باأهد�ف	 �ل�سيا�سة	

و�لبطالة،	 �لناجت	 تقلب	 زيادة	 يعني	 �لكلي	 �لت�سخم	 تقلب	

�أي�سا	 تكون	 قد	 للبطالة	 �لقت�سادية	 �لتكاليف	 �أن	 كما	

�لعو�مل	 تقييم	 �أن	 �لقت�ساد�ت.	ورغم	 �لرتفاع	هذه	 بالغة	

�لجتماعية	و�لقت�سادية	�ملوؤثرة	يف	ترتيب	هذه	�لأولويات	

يخرج	عن	نطاق	هذ�	�لف�سل،	فاإن	�لتحليل	يبني	وجود	عدد	

كبري	من	�ملفا�سالت.

وقد	يتعني	على	�لبنك	�ملركزي	بذل	جهود	كبرية	لو�سع	

ومن	 �ملركزي.	 للت�سخم	 وفقا	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 و�إعالن	

�جلهود	 عن	 �لفعال	 �لإعالن	 �أهمية	 �ل�ساأن	 هذ�	 يف	 �لو��سح	

�ملتو��سلة	ومن	ثم	�لناجحة	من	جانب	�ملجموعة	�لأوىل	من	

�لبنوك	�ملركزية	�لتي	ت�ستهدف	�لت�سخم.	فقد	و�سعت	�لبنوك	

��ستهد�ف	 �أُطر	 ونيوزيلند�	 وكند�	 �أ�سرت�ليا	 يف	 �ملركزية	

خالل	 من	 �أو	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 ملقيا�ض	 وفقا	 �لت�سخم	

وبذلت	 �لأ�سا�سي	 للت�سخم	 �لأجل	 ق�سري	 بارز	 دور	 وجود	

	
34

للجمهور. به	 تقوم	 كانت	 ما	 ل�رشح	 متو��سلة	 جهود�	

م�سد�قية	 وكانت	 �لت�سخم	 تخفي�ض	 يف	 جنحت	 وعندما	

�سيا�ستها	�لنقدية	مرتفعة،	�جتهت	هذه	�لبنوك	�ملركزية	�إىل	

	
35

��ستهد�ف	�لت�سخم	�لكلي.

فاإن	 فعالة،	 �ت�سال	 ��سرت�تيجية	 هناك	 تكن	 مل	 �إذ�	 لكن	

�ملركزي،	 للت�سخم	 مقيا�ض	 �إىل	 �لت�سغيلي	 �لهدف	 حتويل	

كالت�سخم	�لأ�سا�سي،	قد	ياأتي	بنتيجة	عك�سية.	فعلى	�سبيل	

�لنتائج	 وتتدهور	 �ل�سيا�سة	 م�سد�قية	 ت�سعف	 قد	 �ملثال،	

يقوم	 �ملركزي	 �لبنك	 �أد�ء	 تقييم	 ظل	 �إذ�	 �لقت�سادية	

�لت�سخم	 ��ستهد�فه	 عند	 �لكلي	 �لت�سخم	 تقلب	 �أ�سا�ض	 على	

جلني	 قال	 	،1999 عام	 ويف	 �ملثال،	 �سبيل	 على	 �أ�سرت�ليا،	 حالة	 يف	 	 	
34

�أحد	 “�إن	 �لآن(	 )و�ملحافظ	 �ملركزي	 �أ�سرت�ليا	 بنك	 حمافظ	 م�ساعد	 �ستيفنز،	

�لتحديث	 يف	 تتمثل	 �لعر�ض	 طريقة	 يف	 �أجريناها	 �لتي	 �ملهمة	 �لتغيري�ت	

�لأ�سو�ق	 بد�أت	 �لقت�ساد.	وقد	 �ملن�سورة	عن	 �ملو�د	 لنوعية	وكمية	 �لتدريجي	

�أكرب	بالبيانات	�لربع	�سنوية	�لتي	 �إبد�ء	�هتمام	 �ملالية	وو�سائل	�لإعالم	يف	

نعلنها.	وقد	كان	حجم	�لتغيري	كبري�	جد�.	ففي	�أو�ئل	عام	1992،	مل	تتجاوز	

هذه	�مل�ستند�ت	عادة	4	�أو	5	�سفحات.	ويف	منت�سف	عام	1994،	ز�دت	�إىل	

البيانات ن�سف  بلغ	عدد	�سفحات	 �لأخرية،	 �ل�سنو�ت	 15-16	�سفحة.	ويف	

كلمة«	 	20000 كلماتها	 عدد	 وجتاوز	 تقريبا،	 �سفحة	 	50 �أحيانا	 ال�سنوية	

.)Stevens, 1999	ر�جع(

ر	مناق�سة	هذ�	�ملو�سوع	يف	�حلا�سية	رقم	4. 		َتذكَّ
35
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�لأ�سا�سي.	ويجب	�أن	يقوم	�أي	حتول	يف	�ل�سيا�سة	على	�أ�سا�ض	

�لت�سخم	 مقيا�ض	 لأهمية	 �لفعال	 �لإظهار	 يت�سمن	 ثابت	

�ملركزي	�لذي	يتم	�ختياره.

ومن	�لعنا�رش	�ملهمة	�لأخرى	يف	�إن�ساء	�لنظام	�لتحديد	

�لنتقاد�ت	 �أحد	 �آنفا،	 ورد	 فكما	 �لت�سخم.	 لهدف	 �لدقيق	

�لقائمة	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 ملقايي�ض	 توجه	 �لتي	 �ل�سائعة	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 تغري�ت	 �آثار	 تغفل	 �أنها	 هي	 �ل�ستبعاد	 على	

يف	 �لهدف	 م�سد�قية	 ي�سعف	 �أن	 ميكن	 ما	 وهو	 و�لوقود،	

نظر	�جلمهور.	وقد	تن�ساأ	م�سكالت	�أخرى	تتعلق	بامل�سد�قية	

�ملقيا�ض	 باختالف	 �لت�سخم	 معدل	 متو�سط	 �ختلف	 �إذ�	

�لرئي�سية	 �لنتائج	 �أحد	 يتمثل	 �ل�ساأن،	 هذ�	 ويف	 �مل�ستخدم.	

�أن	 �أن	مقيا�ض	�لت�سخم	�مل�ستهدف	ينبغي	 لهذ�	�لتحليل	يف	

لكن	 �لأولية،	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 من	 �ملوؤقتة	 �ل�سدمات	 يتحمل	

�ملقيا�ض	 هو	 لي�ض	 �ل�ستبعاد	 على	 �لقائم	 �لت�سخم	 مقيا�ض	

�لو�سط	 مقايي�ض	 �ملثال،	 �سبيل	 فعلى	 �مل�ستهدف.	 �لوحي	

�ملخف�ض	�أو	�لو�سيط	ل	ت�ستبعد	تلقائيا	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�لوقود	

لكنها	ل	تز�ل	مقايي�ض	لجتاهات	�لت�سخم	�لكلي	�أقل	تقلبا	

	وغالبا	ما	
36

و�أكرث	ثباتا	مقارنة	مبقايي�ض	�لت�سخم	�لكلي.

كان	متو�سط	معدلت	�لت�سخم	وفقا	لهذه	�ملقايي�ض	هو	نف�ض	

37
�ملتو�سط	�لناجت	عن	�ملقايي�ض	�لكلية	يف	�لأجل	�لطويل.

للت�سخم	 مقيا�ض	كامل	 يوجد	 �لعملية،	ل	 �لناحية	 ومن	

�لبلد	 �ملركزي،	وقد	تكون	خمتلف	�ملقايي�ض	مالئمة	ح�سب	

كثرية	 مركزية	 بنوك	 �ختارت	 وقد	 �ل�سائدة.	 و�لظروف	

��ستهد�ف	تنبوؤ�ت	�لت�سخم	�لكلي	و�إي�ساح	�لفرت��سات	�لتي	

وعلى	 و�لوقود.	 �لغذ�ء	 لأ�سعار	 �لتنبوؤ�ت	 هذه	 عليها	 تقوم	

ي�سبه	 �لأولية،	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 ب�سدمات	 يتعلق	 فيما	 �لأقل	

ذلك	��ستهد�ف	مقيا�ض	للت�سخم	�ملركزي.	وي�سمح	��ستخد�م	

�لتنبوؤ�ت	كذلك	مبرونة	�أكرب	مقارنة	باإطار	مربوط	بالت�سخم	

�حلايل،	لأن	�لبنك	�ملركزي	ي�ستطيع	مر�قبة	جمموعة	كبرية	

من	موؤ�رش�ت	�لت�سخم	�ملركزي	وي�سع	�أوز�نا	خمتلفة	لهذه	

��ستخد�م	 عيوب	 و�أحد	 �لظروف.	 تغريت	 كلما	 �ملوؤ�رش�ت	

�لغد	 �لبنك	�ملركزي،	لأن	 �أد�ء	 �لتنبوؤ�ت	هو	�سعوبة	مر�قبة	

ل	ياأتي	�أبد�،	وهو	�لأمر	�لذي	يزيد	من	�أهمية	�تباع	�سيا�سة	

�لأخرى	 �جلو�نب	 يف	 بعناية	 �لنظر	 )ويجب	 قوية.	 �ت�سال	

هذه	 على	 لالطالع	 	Bryan and Cecchetti )1993( در��سة	 ر�جع	 	 	
36

�ملقايي�ض.

		ر�جع	در��سة	)Brischetto and Richards )2007	لالطالع	على	مناق�سة	
37

�أ�سرت�ليا،	ومنطقة	 �أد�ء	مقايي�ض	�لو�سط	�ملخف�ض	يف	�لأجل	�لطويل	يف	 حول	

�ملت�سقة	 �ملخف�سات	 ح�ساب	 وميكن	 �ملتحدة.	 و�لوليات	 و�ليابان،	 �ليورو،	

در��سة	 �ملثال	 �سبيل	 )ر�جع	على	 تتباين	 �لأجل	 �ملتو�سطات	طويلة	 �إذ�	كانت	

Roger, 1997(.	لكن	ح�سبما	ترى	در��سة	Brischetto and Richards،	قد	تكون	
�إىل	 يوؤدي	 مما	 للجمهور	 �ملت�سقة	 �ملخف�سات	 �رشح	 يف	 �أكرب	 �سعوبة	 هناك	

تعقيد	عملية	�إن�ساء	نظام	ل�ستهد�ف	�لت�سخم	على	�أ�سا�سها.	
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هذه	 لكن	 �لأمثل،	 �لزمني	 كالأفق	 �لتنبوؤ�ت،	 ل�ستهد�ف	

38
�جلو�نب	تخرج	عن	نطاق	هذ�	�لف�سل.(

�لعاملية	 و�أخري�	فاإن	مناذج	�ملحاكاة	�ملتعلقة	بالبيئة	

�حلالية	توؤكد	على	�أهمية	�مل�سورة	�ملقدمة	ب�ساأن	�ل�سيا�سات	

و�لتي	تقت�سيها	�لأو�ساع	�لدورية	وحدها.	ففي	�لقت�ساد�ت	

		�أحد	�لأ�سئلة	ذ�ت	�ل�سلة	يتعلق	بامل�ستوى	�ملالئم	للت�سخم	�مل�ستهدف	
38

عندما	تكون	هناك	حتولت	د�ئمة	يف	�لأ�سعار	�لن�سبية	لل�سلع	�لأولية	كالغذ�ء	

م�ستوى	 على	 �لكلي	 �لت�سخم	 ��ستهد�ف	 ينطوي	 �حلالة،	 هذه	 ويف	 و�لوقود.	

�عتبار،	 فاإذ�	ما	مت	 و�لعك�ض.	 �لطويل،	 	 �لأجل	 �لأ�سا�سي	يف	 للت�سخم	 خمتلف	

ل�سبب	ما،	�أنه	من	�ملالئم	منو	موؤ�رش	�أ�سعار	�مل�ستهلكني	بن�سبة	2%	�سنويا،	فاإن	

�لبنك	�ملركزي	قد	يعلن	عن	هدف	معادل	للت�سخم	�ملركزي.	غري	�ن	مناق�سة	

�مل�ستوى	�ملالئم	للت�سخم	�مل�ستهدف	تخرج	عن	نطاق	هذ�	�لف�سل.

�ملفرطة	 �لطلب	 تعاين	من	�سغوط	 �لتي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	

وي�سكل	 �مل�ستهدف	 �ملعدل	 بالفعل	 �لت�سخم	 فيها	 ويتجاوز	

�أن	 ميكن	 �ل�ستهالك،	 �سالل	 من	 كبرية	 ن�سبة	 �لغذ�ء	 فيها	

ي�ساهم	ت�سديد	�لأو�ساع	�لنقدية	يف	تخفيف	�لآثار	�ل�سلبية	

من	 بها	 يرتبط	 وما	 �مل�ستقبل	 يف	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ل�سدمات	

�لقت�ساد�ت	 يف	 �أما	 �لنقدية.	 �ل�سيا�سة	 مل�سد�قية	 فقد�ن	

�ملتقدمة	حيث	يكون	�لن�ساط	�لقت�سادي	على	درجة	كبرية	

من	�لرت�خي	وتوقعات	�لت�سخم	على	درجة	جيدة	من	�لثبات	

ون�سبة	�لغذ�ء	يف	�سالل	�ل�ستهالك	منخف�سة،	فاملجال	مت�سع	

�أمام	�ل�سيا�سة	�لنقدية	ل�ستيعاب	�أي	�سدمات	م�ستقبلية	يف	

�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	مع	فقد�ن	ل	ُيذكر	يف	�مل�سد�قية.
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امللحق 3-1: القت�صادات املدرجة يف 

جمموعة البيانات

القت�صادات ال�صاعدة والناميةالقت�صادات المتقدمة 

�أ�سرت�ليا

�لنم�سا

بلجيكا

كند�

�جلمهورية	�لت�سيكية

�لد�منرك

�إ�ستونيا

فنلند�

فرن�سا

�أملانيا

�ليونان

منطقة	هونغ	كونغ	�ل�سينية	

�لإد�رية	�خلا�سة

�آي�سلند�

�آيرلند�

�إ�رش�ئيل

�إيطاليا

�ليابان

كوريا

هولند�

نيوزيلند�

�لرنويج

�لربتغال

�سنغافورة

�جلمهورية	�ل�سلوفاكية

�سلوفينيا

�إ�سبانيا

�ل�سويد

�سوي�رش�

مقاطعة	تايو�ن	�ل�سينية

�ململكة	�ملتحدة

�لوليات	�ملتحدة

�ألبانيا

�لأرجنتني

�لبحرين

�لبو�سنة	و�لهر�سك

بوت�سو�نا

�لرب�زيل

بلغاريا

�سيلي

كولومبيا

كرو�تيا

�إكو�دور

م�رش

هنغاريا

�لهند

�لأردن

كاز�خ�ستان

�لكويت

لتفيا

لبنان

ليتو�نيا

جمهورية	مقدونيا	�ليوغو�سالفية	

�ل�سابقة

منطقة	ماكاو	�لإد�رية	�خلا�سة

ماليزيا

موري�سيو�ض

�ملك�سيك

�جلبل	�لأ�سود

نيجرييا

عمان

باك�ستان

بريو

�لفلبني

بولند�

قطر

رومانيا

رو�سيا

�ململكة	�لعربية	�ل�سعودية

�رشبيا

جنوب	�إفريقيا

تايلند

تون�ض

تركيا

�أوغند�

�أوكر�نيا

�لإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة

�أوروغو�ي

فنزويال

�ل�سفة	�لغربية	وغزة

امللحق 3-2: امللحق الفني

تفا�صيل منوذج املحاكاة

هو	�ملتو�سط	�ملرجح	لت�سخم	�أ�سعار	
			pt

H	�لكلي	لت�سخم�

	
.pt	�لأ�سا�سي	و�لت�سخم	pt

F	�ملحلية	لغذ�ء�

pt
H = )1 – wF (pt + wFpt

F. )1-3(

�ملعلمة	wF	متثل	ح�سة	�لغذ�ء	يف	�سلة	�ل�ستهالك.

�حلايل	 �لأ�سا�سي	 �لت�سخم	 بني	 فيليب�ض	 منحنى	 ويربط	

يف	 �لناجت	 وفجوة	 و�ملتوقع،	 �ل�سابق	 �لأ�سا�سي	 و�لت�سخم	

�حلقيقي،	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 و�لتغري	 	،xt–1 �ل�سابقة	 �لفرتة	

من	 �ملبا�رشة	 غري	 �لآثار	 بانتقال	 �ملرتبط	 و�حلد	 	،DRER
�أ�سعار	�لغذ�ء	�إىل	�لت�سخم	�لأ�سا�سي:	

pt = apw,t + )1 – a(pb,t–1 + g)xt–1( + beDRERt  
 + )1 + d – St(wF)pF

t–1 – pt–1(. )2-3(

ر�سيد	 هو	 	S د�لته،	 متغري	 يف	 و�لتحدب	 تزد�د	 	 	g)x( �لد�لة	

	aو	�ل�سحيح،	و�لو�حد	�ل�سفر	بني	يرت�وح	�لذي	مل�سد�قية�

�ملنظور	 وpb	ميثالن	حدي	 	pw و�ملتغري�ن	 	
39

معلمتان. 	dو

�ل�ست�رش�يف	و�لرجتاعي	ملنحنى	فيليب�ض،	و�للذ�ن	ُيح�سبان	

كالتايل:

pw,t = Stpb,t+4 + )1 – St()pb,t–1 + biast( )3-3(

 4 pt–1
pb,t = ∑ ——. )4-3(
 i=0 4

كلما	قل	ر�سيد	�مل�سد�قية	�حلايل،	St،	ز�دت	�أهمية	�لت�سخم	

�ل�سابق	وحد	حتيز	�لت�سخم	)bias(	�ملرتبط	بامل�سد�قية	غري	

�لكاملة.	و�لر�سيد	�حلايل	للم�سد�قية	يحكمه	قانون	�حلركة	

�لتايل:	

St = ϑSt–1 + )1 – ϑ(st )5-3(

 )mh,t – pt
tg(2

st = ——————————. )6-3(
 )mh,t – pt

tg(2 + )ml,t – pt
tg(2

موؤ�رش	�مل�سد�قية	st	يرت�وح	بني	�ل�سفر	و�لو�حد	�ل�سحيح،	

به	 تقرتب	 �لذي	 �ملعدل	 حتكم	 	 	ϑ )0 < ϑ < 1( و�ملعلمة	

ميثالن	 	ml و	 	mh و�ملتغري�ن	 	.st م�ستوى	 من	 �مل�سد�قية	

ومنخف�سة	 مرتفعة	 �لنظم	 يف	 �ل�سائدين	 �لت�سخم	 معديل	

pt	ميثل	
tg �لقطاع	�خلا�ض.	و�ملتغري	 �لت�سخم،	ح�سب	ت�سور	

�ملرتفعة	 �ل�سفر	و0.25	حلالتي	�مل�سد�قية	 d	عند	 �ملعلمة	 		مت	حتديد	
39

و�مل�سد�قية	�ملنخف�سة	على	�لرتتيب.
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عنه.	 �ملركزي	 �لبنك	 م�ساءلة	 تتم	 �لذي	 �لت�سخم	 مقيا�ض	

pt	من	م�ستوى	�لت�سخم	�ملرتفع،	ز�د	فقد�ن	
tg	�قرتبت	وكلما

�مل�سد�قية.	وتكون	معدلت	�لت�سخم	�ملت�سورة	�ل�سائدة	يف	

�لنظم	مرتفعة	ومنخف�سة	�لت�سخم	كالتايل:

mh,t = ahp
tg
t–1 + )1 – ah(phigh

.

 )7-3(

ml,t = alp
tg
t–1 + )1 – al(plow )8-3(

plow	باعتباره	�ملعدل	�مل�ستهدف	)�لثابت(	�لذي	 ونف�رش	

بحيث	 	phigh >> plow �أن	 ونفرت�ض	 �ملركزي،	 �لبنك	 يختاره	

	pt
tg ≤ mh,t فيها	 تكون	 �لتي	 �حلالت	 على	 �لرتكيز	 ميكننا	

عندما	 لها	 م�ستوى	 �أدنى	 �إىل	 �مل�سد�قية	 وتنخف�ض	 د�ئما.	

mh,t = pt	وهو	ما	يعني	�أن	�مل�سد�قية،	St،	تنخف�ض	
tg	تكون

.ϑ	مبعدل	�ل�سفر	إىل�

حالة	 ويف	 	.pt
tg �ختيار	 يف	 يتلخ�ض	 �لإطار	 و�ختيار	

�لإطار	�لأ�سا�سي،	يكون																									،	بينما	يف	حالة	

�لإطار	�لكلي	يكون																											.

	وفجوة	�لناجت	حتكمها	معادلة	�لطلب	�لكلي	عرب	فرت�ت	

و�سعر	 �لناجت	 فجوة	 بني	 تربط	 �لتي	 	)IS( متعددة	 زمنية	

�ل�رشف	 و�سعر	 	،rt–1 �ل�سابقة،	 �لفرتة	 يف	 �حلقيقي	 �لفائدة	

�أ�سعار	 تعادل	 معادلة	 وتربط	 	.RER �حلايل،	 �حلقيقي	

	،Rt �ل�سمي،	 �لأ�سا�سي	 �لفائدة	 �سعر	 بني	 �ملك�سوفة	 �لفائدة	

وتعد	 	.et �ل�سمي،	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 �ملتوقع	 و�لنخفا�ض	

�إىل	 	)et( �لنجمة	 عالمة	 وت�سري	 موجبة.	 معلمات	 	js كافة	

قيمة	بند	بقية	�لعامل.

xt = j1xt–1 + j2Et xt+1 – jr)rt–1 – r(  
 + je)RERt – RER(, )9-3(

Rt = Rt* + ju)Etet+1 – et(. )10-3(

هي	 �لنموذج	 تختتم	 �لتي	 �لأخرى	 �ملعادلت	 و�أخري�،	 	

�حلقيقي،	 �ل�رشف	 و�سعر	 �لت�سخم،	 حتيز	 ح�ساب	 معادلة	

و�سعر	�لفائدة	�حلقيقي،	وهي	كالتايل:

rt = Rt – Etp
H
t+1.  )11-3(

ومعادلة	ح�ساب	�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية	:

pt
F = 0.6pt + 0.4)pt*F + Det(,  )12-3(

حيث	pt*F	هي	عملية	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية،	و�لتي	

ُيفرت�ض	�أنها	خارجية:

pt*F = rp*F
t–1 + et. )13-3(

r،	عند	�ل�سفر	و	 وعند	�ملعايرة،	نحدد	معلمة	�ل�ستمر�رية،	

0.5	لل�سدمات	�ملوؤقتة	و�مل�ستمرة	على	�لرتتيب.	

حتليل انتقال التغريات من اأ�صعار الغذاء الدولية 

اإىل اأ�صعار الغذاء املحلية 

منوذج	 �إىل	 �ل�سعرية	 �لتغري�ت	 �نتقال	 حتليل	 ي�ستند	

�ملحلية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 يف	 �ل�سهري	 �لت�سخم	 ملعدل	 �نحد�ر	

�لت�سخم	 �إجر�وؤه	على	معدل	 بلد	على	حدة	مت	 لكل	 بالن�سبة	

�حلايل	لأ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	�لدولية	وعلى	مد�ر	12	فا�سال	

زمنيا	�سهريا	)بعد	حتويل	�لأ�سعار	�إىل	�لعملة	�ملحلية(،	مع	

حتييد	�أثر	12	فا�سال	زمنيا	لت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية.	

يف	 �ملدرجة	 بالقت�ساد�ت	 قائمة	 	1-3 �مللحق	 ويعر�ض	

�لت�سخم	 معدلت	 على	 �لنحد�ر	 وٌيجرى	 �لبيانات.	 قاعدة	

يف	 �لأمد	 طويلة	 �جتاهات	 وجود	 من	 �لرغم	 على	 لأنه	

م�ستويات	�لأ�سعار،	فال	يوجد	دليل	على	وجود	عالقة	طويلة	

�لغذ�ء	 و�سالل	 �لعاملية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 بني	 �لأجل	

�ملحتملة	 )�لأ�سباب	 �مل�ستهلكني.	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 يف	 �ملحلية	

لذلك	ترد	يف	�لق�سم	�لذي	يحمل	عنو�ن	»	�نتقال	�لتغري�ت	من	

�أ�سعار	�ل�سلع	�لدولية	�إىل	�لأ�سعار	�ملحلية«(.	وحتديد�،	تكون	

																													 	
�ملعادلة	�ملقدرة	كالتايل:

 12
 

12
pt

dom = ∑ bjpt–j
dom + ∑ gkpint

t–k + ei,t, )14-3(
 j=1 k=0

يف	 �ملحلية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 �إىل	 	pt
dom ت�سري	 حيث	

	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�لدولية	يف	 pint 	�إىل	ت�سخم	
t–k 	وت�سري	،t	ل�سهر�

�ل�سهر	t.	وُيح�سب	معامل	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار	يف	�لأجل	

�لدولية	 �لأ�سعار	 ت�سخم	 معاِمالت	 جمع	 بحا�سل	 �لطويل	

)gk(	مق�سوما	على	1	ناق�سا	حا�سل	جمع	معامالت	ت�سخم	
مماثلة	 معادلة	 وتقدر	 	.)bj( �ملتاأخرة	 �ملحلية	 �لأ�سعار	

�إىل	 �لدولية	 �لنفط	 �أ�سعار	 من	 �لتغري�ت	 �نتقال	 من	 للتحقق	

بلد�	متقدما	و47	 �لعينة	31	 �لنقل	�ملحلية.	وت�سمل	 �أ�سعار	

وتكون	 	.2011-2000 �لفرتة	 خالل	 وناميا	 �ساعد�	 بلد�	

بوجه	 �إح�سائية	 دللة	 ذ�ت	 �لطويل	 �لأجل	 يف	 �ملعامالت	

عام.

حتليل توقعات الت�صخم

�لتغري	يف	توقعات	�لت�سخم	�مل�ستقبلية	هو	�ملتغري	�لتابع	

�ملتغري	 �أما	 	،)15-3( �ملعادلة	 من	 �لأي�رش	 �جلانب	 على	

�لتغري	غري	�ملتوقع	يف	 �لأمين	فهو	 �لتف�سريي	على	�جلانب	

�لت�سخم	 توقعات	 بتعديل	 وُيح�سب	 �حلايل،	 للعام	 �لت�سخم	

 4 pt–1    pt
tg = ∑ ——  

 i=0 4
 4 pH

t–1                           pt
tg = ∑ ——

 i=0 4
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�لفرتة	بني	ربيع	وخريف	 �إجر�وؤه	يف	 �لذي	يتم	 	t �ل�سنة	 يف	

�ل�سنة	t.	ومن	ثم	تكون	�ملعادلة	�ملقدرة	كالتايل:

DEitpi,t+N = a + bDEitpit + mi + lt + ni,t, )15-3(

	،ith	�لبلد	إىل�	i	�ل�سفلي	�جلانبي	لرمز� DEitpi,t+N	ي�سري	حيث

وت�سري	t	�إىل	�ل�سنة	tth،	وت�سري		�إىل	تعديل	توقعات	�لت�سخم	

كاملة	 �ملنهج	على	جمموعة	 t+N.	ويحتوي	هذ�	 �ل�سنة	 يف	

من	�ملتغري�ت	�ل�سورية	�لُقْطرية	)mi(	وجمموعة	كاملة	من	

�حل�سبان	 يوؤخذ	يف	 )lt(	حتى	 �لزمنية	 �ل�سورية	 �ملتغري�ت	

�لقت�سادية	 و�لدورة	 �لنفط	 كاأ�سعار	 �لعاملية	 �ل�سدمات	

�أثر	 حتييد	 بدون	 متماثلة	 �لتقدير	 نتائج	 وتكون	 �لعاملية.	

�ل�سدمات	�لعاملية،	مما	ي�سري	�إىل	�أن	توقعات	�لت�سخم	ت�ستند	

�إىل	ركائز	مت�ساوية	تقريبا	عقب	�سدمات	�لت�سخم	�لعاملية	

و�ملحلية.	ويتم	�حل�سول	على	بيانات	توقعات	�لت�سخم	من	

�رشكة	Consensus Economics	وت�ستند	�إىل	م�سوح	�رشكات	

�سنويا	 مرتني	 �ملن�سورة	 �لتنبوؤ�ت،	 و�سع	 يف	 متخ�س�سة	

يف	 )�سبتمرب/�أكتوبر(	 و�خلريف	 )مار�ض/�إبريل(	 �لربيع	 يف	

�لفرتة	من	عام	1990	�إىل	عام	2010.	وهناك	مقيا�ض	بديل	

لتوقعات	�لت�سخم	ي�ستند	�إىل	�لختالف	بني	عو�ئد	�ل�سند�ت	

�لتقليدية	وعو�ئد	�ل�سند�ت	�ملربوطة	مبعدل	�لت�سخم	)ر�جع،	

 Söderlind and Svensson, در��سة	 �ملثال،	 �سبيل	 على	

1997(.	غري	�أن	هذه	�لتقدير�ت	�لقائمة	على	�لعو�ئد	ل	تتوفر	
�لتي	يتناولها	هذ�	 على	نطاق	و��سع	بالن�سبة	لالقت�ساد�ت	

�لف�سل.

وي�سري	حتليل	�إ�سايف	�إىل	�أن	��ستجابة	توقعات	�لت�سخم	

�سدمات	 حالة	 يف	 متماثلة	 تكون	 �ملتو�سط	 �لأجل	 يف	

�لت�سخم	�ملوجبة	و�ل�سالبة.	وحتديد�	فاإن	�ل�سماح	باأن	يكون	

ل�سدمات	�لت�سخم	�ملوجبة	و�ل�سالبة	�آثار	خمتلفة	من	خالل	

تقدير	معادلة	معززة،

DEitpi,t+N = a + bDEitpit + gDPositiveit 	

    + mi + lt + ni,t, )16-3(

موجبة،	 ت�سخم	 �سدمة	 �إىل	 	gDPositiveit �حلد	 ي�سري	 حيث	

عن	 �إح�سائيا	 متييزه	 ميكن	 ل	 للمعامل	 تقدير	 عنه	 ينتج	

�ل�سفر.
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�إفريقيا	 يف	 �قت�ساد�	 	31 جتربة	 على	 �لإطار	 هذ�	 يركز	

عام	 و�لوقود	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 طفرة	 �أثناء	 �ل�سحر�ء	 جنوب	

�أمام	 �ملحتملة	 �لتحديات	 على	 �ل�سوء	 �إلقاء	 بغر�ض	 	2008

�سناع	�ل�سيا�سات	عند	مو�جهة	هذه	�ل�سدمات.	ويبد�أ	ببحث	

عام	 بوجه	 �لقت�ساد�ت	 لهذه	 �لكلية	 �لقت�سادية	 �لأو�ساع	

وجتربتها	مع	�لت�سخم	خالل	هذه	�لفرتة.	ثم	يبحث،	��ستناد�	

�ل�سيا�سة	 �إجر�ء�ت	 الدويل،	 النقد  �سندوق  خرباء  تقارير  �إىل	

هذه	 جتربة	 تف�سري	 يف	 ت�ساهم	 و�لتي	 عام	 بوجه	 �ملتخذة	

جتربة	 يلخ�ض	 و�أخري�،	 �لأ�سعار.	 طفرة	 �أثناء	 �لقت�ساد�ت	

�لقت�ساد	�لو�سيط	يف	�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء.

�لقت�ساد�ت	 معظم	 يف	 �لت�سخم	 معدل	 �رتفاع	 فرغم	

وعك�ست	 كبري�	 تباينا	 �لتجارب	 تباينت	 �لفرتة،	 هذه	 خالل	

يف	 ولي�ض	 �ل�سيا�سات	 مزيج	 يف	 �لختالفات	 كبري	 حد	 �إىل	

نف�سها.	وت�سري	هذه	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 �لناجمة	عن	�سدمة	 �لآثار	

�لنتائج	�إىل	�أهمية	موقف	�ل�سيا�سة	يف	�حلفاظ	على	��ستقر�ر	

�سدمات	 تو�جه	 �لتي	 �لدخل	 منخف�سة	 �لبلد�ن	 يف	 �لت�سخم	

�أنه	 �أي�سا	 �إليها	 �لتو�سل	 يتم	 �لتي	 �لنتائج	 ومن	 خارجية.	

�لإفريقي	 �لبلد	 يف	 �لت�سخم	 معدل	 يف	 �لكبري	 �لرتفاع	 رغم	

�لو�سيط	ـ	حيث	تتمثل	معظم	�لزيادة	يف	�لت�سخم	�لكلي	ـ	فقد	

�لأ�سعار	 �رتفاع	 �ملحلية	جزئيا	من	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 مت	حماية	

�حلقيقي	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 �لكبري	 �لرتفاع	 نتيجة	 �لدولية	

للعملة،	و�لختالفات	يف	�سالل	�لغذ�ء،	و�لق�سور	يف	�إمكانية	

�ملتاجرة	يف	�لغذ�ء.	كما	كان	�نتقال	�أثر	تغري�ت	�أ�سعار	�لغذ�ء	

و�لوقود	 �لغذ�ء	 بخالف	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 ت�سخم	 �إىل	 و�لوقود	

حمدود�	�إىل	حد	ما،	مما	ي�سري	�إىل	�عتد�ل	�لآثار	غري	�ملبا�رشة.	

هيكل اقت�سادات اإفريقيا جنوب ال�سحراء

�ل�سحر�ء	 جنوب	 �إفريقيا	 �قت�ساد�ت	 معظم	 تت�سم	

�لدخل	 �إجمايل	 بلغ	 فقد	 �لدخول.	 م�ستويات	 بانخفا�ض	

�لقومي	�ل�سنوي	�لو�سيط	يف	عينتنا	950	دولر	�أمريكي	للفرد	

يف	 �لو�سيط	 �لبلد	 من	 بكثري	 �أقل	 �أي	 	،2005-2001 خالل	

ما	 غالبا	 �لأ�رش	 لأن	 ونظر�	 �أمريكي(.	 دولر	 	5200( �لعامل	

�أكرب	 جانبا	 تنفق	 فاإنها	 �لقت�ساد�ت،	 هذه	 يف	 فقرية	 تكون	

يف	 بالأ�رش	 مقارنة	 ـ	 	%50 حو�يل	 ـ	 �لغذ�ء	 على	 دخلها	 من	

على	 و%15	 	30 )حو�يل	 �لدخل	 ومرتفعة	 متو�سطة	 �لبلد�ن	

�لفرد	 دخل	 يف	 كبرية	 �ختالفات	 هناك	 �أن	 غري	 �لرتتيب(.	

ون�سبة	�لإنفاق	�ملخ�س�سة	للغذ�ء	)�ل�سكل	�لبياين	1-1-3(،	

يف	بع�ض	�لبلد�ن	)بوت�سو�نا،	و�لغابون،	وجنوب	�إفريقيا(	يف	

فئة	�لبلد�ن	متو�سطة	�لدخل.

و�لأد�ء	�لقت�سادي	يف	�قت�ساد�ت	�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء	

�لأو�ساع	 يف	 �لتغري�ت	 ملخاطر	 خا�ض	 ب�سكل	 معر�ض	

�خلارجية.	وتتكون	جتارة	�ملنطقة	�أ�سا�سا	من	�ل�سلع	�لأولية،	

حيث	تتخ�س�ض	�قت�ساد�ت	عديدة	يف	�سلعة	�أو	�سلعتني.	ونظر�	

لأن	كافة	�لقت�ساد�ت	م�ستوردة	للغذ�ء	و�لوقود	على	�أ�سا�ض	

�لتبادل	 معدلت	 يف	 كبرية	 لتقلبات	 معر�سة	 فاإنها	 �ساف،	

�لتجاري.	�إىل	جانب	ذلك،	فاإن	�لدخول	�إىل	�أ�سو�ق	ر�أ�ض	�ملال	

�لدولية	حمدود،	رغم	�أن	بلد�نا	مثل	نيجرييا،	وجنوب	�إفريقيا،	

�لأمو�ل	 روؤو�ض	 تدفقات	 يف	 كبرية	 حتركات	 ت�سهد	 وز�مبيا	

�لتدفقات	 على	 تعتمد	 �لبلد�ن	 معظم	 فاإن	 كذلك	 �خلا�سة.	

وحتويالت	 مي�رشة،	 ب�رشوط	 و�لقرو�ض	 كاملنح	 �لر�سمية،	

�لعاملني	لتمويل	�لعجز	�لكبري	يف	�حل�ساب	�جلاري.

غالبا	 �ل�سحر�ء	 جنوب	 �إفريقيا	 �قت�ساد�ت	 تعر�ض	 ورغم	

لفرت�ت	من	�رتفاع	�لت�سخم	�ساحبها	عدم	��ستقر�ر	�قت�سادي	

على	 �حلفاظ	 يف	 عام	 بوجه	 �ملنطقة	 جنحت	 فقد	 و�سيا�سي،	

�لأول	من	 �لن�سف	 �لت�سخم	وتخفي�سه	خالل	 ��ستقر�ر	معدل	

�لعقد	�ملا�سي.	و�أثناء	هذه	�لفرتة،	�نح�رشت	هيمنة	�عتبار�ت	

�ملالية	 حلاجات	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 تبعية	 ـ	 �لعامة	 �ملالية	

الإطار 3-1: الت�صخم يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء اأثناء طفرة اأ�صعار ال�صلع الأولية عام 2008

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùMh ,Haver Analytics á°ù°SDƒe :QOÉ°üŸG

ôØ°U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

ôØ°U

5

10

15

20

25

ô
Ø
°U

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

9
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
1

,0
0

0

ôØ°U

10

20

30

40

50

60

70

 Úµ∏¡à°ùŸG QÉ©°SCG öTDƒe á∏°S ‘ AGò¨dG ¿Rh

(%)

 OôØ∏d »eƒ≤dG πNódG ‹ÉªLEG

(á«µjôeC’G äGQ’hódÉH)

á
æ
«
©

d
G 
ø

e
 %

á
æ
«
©

d
G 
ø

e
 %

 ‘ AGò¨dGh πNódG áÑ°ùf :1-1-3 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG

�ملوؤلفان	�لرئي�سيان	لهـذ�	�لإطار	هما	رفاييل	بوربيللو	وفيليبه	ز�نا.
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�لو�سيط	 �لت�سخم	 وبلغ	معدل	 �لنمو.	 وت�سارع	معدل	 ـ	 �لعامة	

يف	�ملنطقة	6%	يف	منت�سف	عام	2007،	مقابل	15%	يف	عام	

��ستخد�م	 نتيجة	 �لت�سخم	 معدل	 �نخفا�ض	 جاء	 وقد	 	.2000

�سعر	 و�سيا�سات	 �لنقدية	 �ل�سيا�سات	 من	 متنوعة	 جمموعة	

عينتنا(	 )ن�سف	 �ملنطقة	 �قت�ساد�ت	 ثلث	 فحو�يل	 �ل�رشف.	

تطبق	نظام	�لربط	�جلامد،	معظمها	يف	منطقة	فرنك	�لحتاد	

�ل�رشف	 �سعر	 ترتيبات	 يطبق	 و�لباقي	 �لإفريقي.	 �ملايل	

وترتيبات	 �ملرن	 �لربط	 ترتيبات	 بني	 ترت�وح	 �لتي	 �ملرن،	

تدخل	 �لثانية،	 �حلالة	 يف	 �ملعتاد،	 ومن	 �لكامل.	 �لتعومي	

�لبلد�ن	 �لأجنبي.	ومعظم	 �أ�سو�ق	�ل�رشف	 �لبنك	�ملركزي	يف	

�لتي	تطبق	نظم	�لتعومي	�ملوجه	ت�ستهدف	�ملجمالت	�لنقدية،	

�أنه	 و�إن	كان	بقدر	كبري	من	�ملرونة،	وبع�سها	ميكن	�عتبار	

��ستهد�فها	 ورغم	 للت�سخم«.	 �ل�سمني	 »�ل�ستهد�ف	 ميار�ض	

للت�سخم،	ل	يوجد	لديها	�لإطار	�ملوؤ�س�سي	لعتماد	��ستهد�ف	

1
�لت�سخم	ب�سورة	ر�سمية.	

الت�سخم اأثناء طفرة اأ�سعار الغذاء عام 2008

�قت�ساد�ت	 يف	 عام	 بوجه	 �لت�سخم	 معدل	 �رتفاع	 رغم	

�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء	�أثناء	طفرة	�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	عام	

�لتجارب.	 من	 كبرية	 جمموعة	 �ملنطقة	 �سهدت	 فقد	 	،2008

با�ستخد�م	 �لتجارب	 هذه	 	2-1-3 �لبياين	 �ل�سكل	 ويبني	

�إفريقيا	 �لت�سخم	يف	�قت�ساد�ت	 �لتكر�ري	للتغري	يف	 �ملدرج	

جنوب	�ل�سحر�ء	خالل	�لفرتة	من	�سبتمرب	2007	�إىل	�سبتمرب	

		.2008

�رتبط	�لختالف	يف	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�ل�سلع	بخالف	

�لقت�سادية.	 و�ل�سمات	 �ل�سيا�سة	 متغري�ت	 من	 بعدد	 �لغذ�ء	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 �رتفعت	 �جلدول	1-1-3،	 يبني	 كما	 وحتديد�،	

على	 �ل�رش�ئب	 خف�ست	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �أقل	 ب�سورة	

نظاما	 طبقت	 �أو	 �ل�سادر�ت	 على	 حظر�	 فر�ست	 �أو	 �لغذ�ء	

�ل�سيا�سات	 هذه	 بني	 �لعالقة	 كانت	 وقد	 �لت�سدير.	 حل�س�ض	

وت�سخم	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء	�أقل	و�سوحا.	�إىل	جانب	

�لأقل	 �لدخول	 م�ستويات	 ذ�ت	 �لقت�ساد�ت	 و�جهت	 ذلك،	

عدم	 نتيجة	 رمبا	 �لغذ�ء،	 �أ�سعار	 ت�سخم	 يف	 �أكرب	 زياد�ت	

ميكن	 كانت	 �لتي	 �لعامة	 �ملالية	 تد�بري	 حتمل	 على	 قدرتها	

�لعاملية	على	 �لغذ�ء	 لأ�سعار	 �لأجل	 �لآثار	ق�سرية	 تو�زن	 �أن	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية.

وتبني	حالة	مدغ�سقر	دور	�ل�سيا�سة.	فالأرز	ي�سكل	�أهم	بند	

�ل�ستهالك،	 جمموع	 من	 	%15( مدغ�سقر	 يف	 �لغذ�ء	 �سلة	 يف	

�ل�سعر�ت	 من	 �لأ�رش	 عليه	 حت�سل	 مما	 	%70 �إىل	 	55 ومن	

�لدولية	يف	عام	2008،	 �لأ�سعار	 �رتفعت	 �حلر�رية(.	وبينما	

ثابتة	 ـ	 �لأمريكي	 بالدولر	 مقي�سة	 ـ	 �ملحلية	 �ل�سعار	 ظلت	

�حلكومة	 وتدخلت	 	.)3-1-3 �لبياين	 )�ل�سكل	 عام	 بوجه	

بفعالية	يف	�سوق	�لأرز،	حيث	�أوقفت	�سادر�ت	�لأرز	يف	�إبريل	

�لن�سف	 يف	 �لأرز	 على	 �مل�سافة	 �لقيمة	 �رشيبة	 وخف�ست	

	%0.3 بن�سبة	 ُقدرت	 �ملو�زنة	 على	 بتكلفة	 �لعام،	 من	 �لثاين	

�لفجوة	 �سد	 �إىل	جانب	ذلك،	مت	 	
2
�لناجت	�ملحلي. �إجمايل	 من	

�لإنتاج	و�ل�ستهالك	�ملحلي	يف	عام	2008	عن	طريق	 بني	

�ل�ستري�د	باأ�سعار	تف�سيلية.

وقد	�ألقت	تقارير خرباء �سندوق النقد الدويل	�ل�سوء	على	

هذه	�لعو�مل.	وت�سري	هذه	�لتقارير	�إىل	�أن	��ستجابات	ونتائج	

�ل�سيا�سة	تندرج	حتت	ثالث	فئات	عامة:

• �لغذ�ء		 ت�سخم	 �لزيادة	يف	 فيها	 ت�سكل	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	

و�لوقود	معظم	ديناميكية	�لت�سخم:	وت�سمل	�لقت�ساد�ت	

�ملايل	 �لحتاد	 فرنك	 منطقة	 بلد�ن	 معظم	 �لفئة	 هذه	 يف	

فا�سو،	 وبوركينا	 )بنن،	 للنفط	 �مل�سدرة	 غري	 �لإفريقي	

وجزر	 �لو�سطى،	 �إفريقيا	 وجمهورية	 �لأخ�رش،	 و�لر�أ�ض	

جانب	 �إىل	 وتوغو(	 ومايل،	 بي�ساو،	 ـ	 وغينيا	 �لقمر،	
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با�ستهد�ف	�لت�سخم	ب�سكل	كامل،	وتتحول	غانا	ر�سميا	�إىل	�إطار	��ستهد�ف	

	ر�جع )IMF )2008.�لت�سخم.
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)�أوغند�،	 �ملوجه	 �لتعومي	 نظم	 تطبق	 �لتي	 �لبلد�ن	 بع�ض	

�ل�سلع	 ت�سخم	 يرتفع	 مل	 �لبلد�ن،	 هذه	 ويف	 وموزمبيق(.	

ثبات	 �إىل	 ما	يرجع	جزئيا	 و�لوقود،	وهو	 �لغذ�ء	 بخالف	

�أوغند�	 �أد�ء	 )يت�سم	 �أف�سل.	 ب�سورة	 �لت�سخم	 توقعات	

�لتعادل	 �سعر	 �أدى	 بينما	 �لت�سخم،	 بانخفا�ض	 �ل�سابق	

معدل	 على	 �لإبقاء	 �إىل	 �ملا�سي	 يف	 �ليورو	 مع	 �لثابت	

�ملايل	 �لحتاد	 فرنك	 منطقة	 يف	 منخف�سا	 �لت�سخم	

�لإفريقي.(	ويف	بع�ض	بلد�ن	منطقة	فرنك	�لحتاد	�ملايل	

حيث	 د�خليا	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	 مت	 �لإفريقي،	

ـ	 �ملدفوعات	 ميز�ن	 على	 �سغوطا	 �لبلد�ن	 هذه	 و�جهت	

وهو	ما	ُيعزى	جزئيا	�إىل	و�سعها	كبلد�ن	م�ستوردة	للغذ�ء	

ـ	وفقدت	�حتياطيات	�أثناء	هذه	�لفرتة.	وُيالحظ	�أنه	رغم	

�لحتاد	 فرنك	 منطقة	 بلد�ن	 �سهدت	 فقد	 �لقوية،	 �لركيزة	

�أ�سعار	 �رتفاعا	كبري�	للغاية	يف	ت�سخم	 �لإفريقي	 �ملايل	

�لغذ�ء	و�لوقود،	وهو	ما	يت�سق	مع	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار	

�لدولية	على	�لأ�سعار	�ملحلية.	غري	�أن	��ستجابة	�ل�سيا�سة	

تخفيف	 مت	 حيث	 خمتلفة:	 كانت	 وموزمبيق	 �أوغند�	 يف	

بوجه	 �لفائدة	 �أ�سعار	 وظلت	 �لنقدي	 �لحتياطي	 �أهد�ف	

عام	ثابتة.	

• كلية		 �قت�سادية	 �سيا�سات	 تطبق	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	

�أو	 مرتفعا	 ت�سخما	 �لقت�ساد�ت	 هذه	 �سهدت	 تو�سعية:	

ُيعزى	 ما	 وهو	 و2008،	 	2007 عامي	 خالل	 مت�سارعا	

جزئيا	�إىل	�رتفاع	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	و�أي�سا	�إىل	�سغوط	

بع�ض	 ويف	 �لتي�سريية.	 �ل�سيا�سات	 ومزيج	 �لكلي،	 �لطلب	

�سغوط	 كانت	 ونيجرييا(،	 و�لغابون،	 )�أنغول،	 �حلالت	

�لطلب	�لكلي	�نعكا�سا	ل�ستخد�م	�سيا�سة	تو�سعية	للمالية	

حالت	 ويف	 �لنفطية.	 �لإير�د�ت	 بارتفاع	 تاأثر�	 �لعامة	

�أخرى	)كينيا،	ونيجرييا،	ورو�ند�،	وتنز�نيا(،	كان	�رتفاع	

�لإنفاق	�حلكومي	 �رتفاع	 �نعكا�سا	لقرت�ن	 �لكلي	 �لطلب	

�ملمول	بامل�ساعد�ت	بالرت�كم	غري	�ملعقم	لالحتياطيات.3	

وقد	�سهد	�لعديد	من	هذه	�لقت�ساد�ت	�رتفاعا	يف	فاتورة	

�أي�سا	 ترتفع	 �لوقود	 �أ�سعار	 وكانت	 �حلكومية.	 �لأجور	

با�ستثناء	يف	�أنغول	و،	بدرجة	�أقل،	يف	نيجرييا،	مما	ي�سري	

بارتفاع	 مدفوعة	 ت�سخمية	 �سغوط	 وجود	 �حتمال	 �إىل	

�أ�سعار	�لوقود.

• �لبلد�ن		 وهي	 �لدين:	 بتنقيد	 تقوم	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	

	20 )من	 �لت�سخم	 معدلت	 يف	 �رتفاع	 �أكرب	 �سهدت	 �لتي	

اجلدول 3-1-1: اختالفات الت�صخم يف اإفريقيا جنوب ال�صحراء

موؤ�صر التدابير المنفذة
الرتباط بت�صخم 

اأ�صعار الغذاء
التغري يف متغريات القت�صاد الكلي

الرتباط بت�صخم 

اأ�صعار الغذاء

�لنخفا�ض	يف	�ل�رش�ئب

�لنخفا�ض	يف	ر�سوم	�ل�ستري�د

 �لدعم
 �لتحويالت

حظر/ح�س�ض	�لت�سدير

 �ل�سو�بط	�ل�سعرية
اخل�صائ�ص الهيكلية

وزن	�لغذ�ء

درجة	�لنفتاح

�إجمايل	�لدخل	�لقومي	للفرد

0.32–
0.07	

0.09–
0.09	

0.34–
0.03–

0.15–
0.12–
0.53–

�لإنفاق	�حلكومي	)%	من	�إجمايل	�لناجت	�ملحلي(

منو	�لقاعدة	�لنقدية

منو	�لنقود	باملفهوم	�لو��سع

منو	�لئتمان

�حل�ساب	�جلاري	)%	من	�إجمايل	�لناجت	�ملحلي(	

تر�كم	�لحتياطيات

اأ�صعار الوقود

0.29–
0.05–
0.06	

0.45	

0.12–
0.11	

0.13	

�مل�سدر:	ح�سابات	خرب�ء	�سندوق	�لنقد	�لدويل.
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�ملعونة	وعدم	 “�إنفاق	 �ل�سيا�سات	هذ�	غالبا	 ُيطلق	على	مزيج	 	
3

.)Berg and others, )2010(	در��سة	ستيعابها” )ر�جع��
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�ساملة،	 �سعرية	 �سغوطا	 يعك�ض	 مما	 تقريبا(،	 	%30 �إىل	

�لغذ�ء	 بخالف	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 يف	 للغاية	 كبري	 �رتفاع	 �أي	

و�لوقود.	وبخالف	�لفئة	�ل�سابقة،	جاء	�لرتفاع	�حلاد	يف	

�لت�سخم	نتيجة	تبعية	�ل�سيا�سة	�لنقدية	�لكاملة	حلاجات	

جمهورية	 وتندرج	 �لفرتة.	 هذه	 �أثناء	 �لعامة	 �ملالية	

�لكونغو	�لدميقر�طية	و�إثيوبيا	حتت	هذه	�لفئة.		

�إىل	 ت�سري	 �لبلد�ن	 خمتلف	 جتارب	 �أن	 �لقول	 وجممل	

رغم	 �ملحددة	 �لنتائج	 ت�سكيل	 يف	 �ل�سيا�سة	 موقف	 م�ساهمة	

�لدولية	 �لأ�سعار	 �سدمة	 نف�ض	 �لقت�ساد�ت	 كافة	 مو�جهة	

لل�سلع	�لأولية.

الت�سخم يف االقت�ساد الو�سيط يف اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء

بعد	�أن	تناولنا	�لختالفات	بني	�لقت�ساد�ت،	نلخ�ض	�لآن	

�أثناء	 �ل�سحر�ء	 �إفريقيا	جنوب	 �لو�سيط	يف	 �لقت�ساد	 جتربة	

�لغذ�ء	 لأن	 ونظر�	 	.2008 عام	 �لأولية	 �ل�سلع	 �أ�سعار	 طفرة	

ي�سكل	ن�سبة	كبرية	يف	�لنفقات	�ل�ستهالكية،	كان	من	�ملتوقع	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�ملحلية	يف	�لبلد�ن	 �أن	حتدث	زيادة	كبرية	يف	

�أي�سا	 منخف�سة	�لدخل	)�لآثار	�ملبا�رشة(.	وكان	ميكن	توقع	

�لغذ�ء	 �ل�سلع	بخالف	 �أ�سعار	 ت�سخم	 �رتفاع	حاد	يف	 حدوث	

نتيجة	�رتفاع	�أ�سعار	�لوقود	و�حتمال	�نتقال	تغري�ت	�أ�سعار	

�لغذ�ء	�إىل	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء	)�لآثار	غري	�ملبا�رشة(.

وتعد	جتربة	�لقت�ساد	�لو�سيط	يف	�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء	

يبني	 ح�سبما	 وحتديد�،	 �ملبا�رشة.	 �لآثار	 حدوث	 على	 دليال	

م�ستويات	 �أق�سى	 �ل�سهرية	 �لأ�سعار	 بلغت	 	،2-1-3 �جلدول	

�لرتفاع	يف	�سبتمرب	2008،	حيث	�رتفع	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	

مقارنة	 	)%15.8 �إىل	 	%6.4 )من	 مئوية	 نقطة	 	9.4 مبقد�ر	

كانت	 �لت�سخم	 معدل	 يف	 �لزيادة	 �أن	 ورغم	 �ل�سابق.	 بالعام	

�لتي	حدثت	خالل	 �لزيادة،	 �أقل	بكثري	من	 كبرية،	فقد	كانت	

�لغذ�ئية	 �ل�سلع	 �أحد	موؤ�رش�ت	 �لفرتة،	يف	معدل	ت�سخم	 نف�ض	

�ملتد�ولة	دوليا	بالدولر	�لأمريكي	)29.3%(.	وهناك	عامالن	

�لو�سيط	يف	 �أول،	�سهد	�لقت�ساد	 �لكبري.	 ور�ء	هذ�	�لختالف	

�ل�سمي	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 �رتفاعا	 �ل�سحر�ء	 جنوب	 �إفريقيا	

�إىل	 ذلك	 �أدى	 وقد	 �لدولر.	 مقابل	 مئوية	 نقطة	 	9.3 مقد�ره	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 لت�سخم	 �ملحلية	 بالعملة	 �ملعادل	 �نخفا�ض	

�لدولية	-	�أي	ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	»�مل�ستورد«-	بثلث.	ثانيا،	

�لو�حد	 �ل�سعر	 قانون	 �رشيان	 وعدم	 �ل�سالل	 لختالف	 نظر�	

متاما	على	كافة	�ل�سلع	�لأولية،	فقد	�نتقل	ما	يقل	قليال	عن	

�أ�سعار	 �إىل	 �أ�سعار	�لغذ�ء	�مل�ستورد	 ن�سف	�لزيادة	يف	ت�سخم	

�لغذ�ء	�ملحلية.	وكما	ورد	�آنفا	يف	حالة	مدغ�سقر،	يكون	تدخل	

�لأ�سعار	 لت�سخم	 �لكامل	 غري	 �لنتقال	 �أ�سباب	 �أحد	 �حلكومة	

4
يف	هذه	�ملنطقة.	

�لأ�سعار	 يف	 �لتغري�ت	 كذلك	 	2-1-3 �جلدول	 ويبني	

ـ	 �إفريقيا	 يف	 �لو�سيط	 �لقت�ساد	 يف	 للغذ�ء	 �ملحلية	 �لن�سبية	

حيث	ي	�ستبعد	تاأثري	�لت�سخم	�لكلي.	ونالحظ	�لت�سابه	�لكبري	

يف	�لنمط،	با�ستثناء	�أن	�نتقال	تغري�ت	�لأ�سعار	�لدولية	يبدو	

على	 �ل�سمي	 �ل�رشف	 �سعر	 �رتفاع	 �ساعد	 وكما	 �لآن.	 �أقل	

�ساعد	 فقد	 �ملحلية،	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 على	 �لأثر	 تخفيف	

�رتفاع	�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي	عام	2008	�أي�سا	على	تخفيف	

�لأثر	على	�لأ�سعار	�لن�سبية	�ملحلية	للغذ�ء.	وينبغي	مالحظة	

�خلارجية	 �لأو�ساع	 حت�سن	 مع	 يت�سق	 �حلقيقي	 �لرتفاع	 �أن	

ومع	�جلهود	�لتي	ُبذلت	موؤخر�	ب�ساأن	تكيف	�لقت�ساد	�لكلي	

�سعر	 �رتفاع	 يوؤكد	 ما	 وهو	 ـ	 �مل�ستورد	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 مع	

يف	 �مل�ستهلكني	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 �أ�سا�ض	 على	 �حلقيقي	 �ل�رشف	

5
�لبلد�ن	�لتي	ي�سكل	فيها	�لغذ�ء	ن�سبة	كبرية	من	�ل�ستهالك.

يف	 �لزيادة	 معظم	 ُتعزى	 	،3-1-3 �جلدول	 ي�سري	 وكما	

�لت�سخم	خالل	هذه	�لفرتة	�إىل	�رتفاع	�أ�سعار	�لغذ�ء.	ومع	ذلك	

فقد	ز�دت	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء	�أي�سا	مبقد�ر	2.9	نقطة	

مئوية.	ولتحديد	ما	�إذ�	كانت	�لزيادة	يف	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	

�أو	�لآثار	غري	�ملبا�رشة	لرتفاع	 �أ�سعار	�لوقود	 �لغذ�ء	تعك�ض	

�أ�سعار	�لغذ�ء،	نقدر	�لآثار	�ملبا�رشة	وغري	�ملبا�رشة	لرتفاع	

�أ�سعار	�لوقود	على	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء.	ويقا�ض	�لأثر	

�ل�سلع	 على	 �ل�ستهالكي	 �لإنفاق	 يف	 �لوقود	 بن�سبة	 �ملبا�رش	

ـ	 	%4 �إىل	 	3 ن�سبة	 عند	 معايرته	 تتم	 و�لذي	 ـ	 �لغذ�ء	 بخالف	

بينما	يقا�ض	�لأثر	غري	�ملبا�رش	بن�سبة	�لوقود	يف	�إنتاج	�ل�سلع	

	6
.%6 �إىل	 	5 ن�سبة	 عند	 معايرته	 تتم	 و�لذي	 ـ	 �لغذ�ء	 بخالف	

بن�سبة	 �لو�سيط	 �لقت�ساد	 يف	 �لوقود	 �أ�سعار	 لرتفاع	 ونظر�	

�إىل	 �أجريناها	 �لتي	 �ملعايرة	 ت�سري	 �لفرتة،	 هذه	 خالل	 	%20

�أن	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء	كان	ينبغي	�أن	ترتفع	مبقد�ر	

1.6	�إىل	2	نقطة	مئوية،	وهو	ما	يعادل	معظم	�لزيادة	�لتي	

متت	مالحظتها	خالل	هذه	�لفرتة	و�لبالغة	2.9	نقطة	مئوية.	

الإطار 3-1: )تابع(

اجلدول 3-1-2: ديناميكية ت�صخم اأ�صعار الغذاء 

)بالنقاط المئوية، القت�ساد الو�سيط في اإفريقيا جنوب ال�سحراء، 

)2008-2007

�سبتمرب	

2007

�سبتمرب	

2008

�لت�سخم	�ملحلي

�لت�سخم	�لدويل

�نخفا�ض	�سعر	�ل�رشف	�ل�سمي

ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء	�مل�ستورد

�لتغري	يف	�لأ�سعار	�لن�سبية	�ملحلية

�لتغري	يف	�لأ�سعار	�لن�سبية	�لدولية

�نخفا�ض	�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي

�لتغري	يف	�لأ�سعار	�لن�سبية	للغذ�ء	

�مل�ستورد

6.4

7.3

6.0–
	1.3

0.2

4.6

5.4–
0.7–

15.8

36.6

15.3–
	21.3

3.7

31.6

18.9–
12.7

�مل�سدر:	ح�سابات	خرب�ء	�سندوق	�لنقد	�لدويل.

.

	مقارنة	بعام	2008،	تاأثر	�لت�سخم	على	ما	يبدو،	حتى	�لآن،	
4

بدرجة	�أقل	نتيجة	�لرتفاع	�حلاد	يف	�أ�سعار	�ل�سلع	�لأولية	�لذي	بد�أ	يف	

عام	2010	وبلغ	ذروته	يف	�إبريل	2011.

.Catão and Chang )2010(	در��سة	ر�جع	
5

	تقوم	�ملعايرة	على	�أ�سا�ض	جد�ول	�ملدخالت-	�ملخرجات	�خلا�سة	
6

باأوغند�	ون�سبة	�لوقود	يف	�لإنتاج	يف	�لقت�ساد�ت	�لتي	ل	تنتج	نفطا.
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وخال�سة	ما	تقدم	�أنه	ل	يبدو	�أن	هناك	�أدلة	تذكر	على	وجود	

ت�سخم	 �إىل	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 لنتقال	 مبا�رشة	 غري	 �آثار	

�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء.

ويبني	حتليل	نظام	�سعر	�ل�رشف	ت�سابه	�لنمط	و�إن	كانت	

هناك	�ختالفات	مثرية	لالهتمام.	فبدء�	من	م�ستوى	منخف�ض	

�سهدت	 	،)%1.7 �لت�سخم	 )معدل	 	2007 عام	 منت�سف	 يف	

�أكرب	يف	 �لربط	�جلامد	زياد�ت	 �لتي	تطبق	نظم	 �لقت�ساد�ت	

الإطار 3-1: )تتمة(

اجلدول 3-1-3: ديناميكية الت�صخم
)بالنقاط المئوية، القت�ساد الو�سيط في اإفريقيا جنوب ال�سحراء، 

)2008-2007

�سبتمرب	2008�سبتمبر	2007

ت�سخم	�أ�سعار	�لغذ�ء

ت�سخم	�أ�سعار	�ل�سلع	بخالف	�لغذ�ء

�لت�سخم	�لكلي

6.4

4.9

6.2

15.8

7.8

12.1

�مل�سدر:	ح�سابات	خرب�ء	�سندوق	�لنقد	�لدويل. 

ملحوظة:	�لوزن	�لو�سيط	للغذ�ء	=	0.51.

اجلدول 3-1-4: الأو�صاع القت�صادية الكلية ـ اإفريقيا جنوب ال�صحراء
)% ما مل ُيذكر خالف ذلك(

متغري�ت	�لقت�ساد	

�لكلي

�لإنفاق	

�حلكومي	)%	

من	�إجمايل	

�لناجت	�ملحلي( 

منو	�لقاعدة	

�لنقدية

نمو	�لنقود	

منو	�لئتمانبمعناها	�لو��سع

�لح�ساب	

�لجاري	

)%	من	�إجمالي	

�لناتج	�لمحلي(

تر�كم	

�لحتياطيات

�إجمايل	 من	 	%(

�لناجت	�ملحلي(

�أ�سعار	�لفائدة	

�لأ�سا�سية

0.6–0.9–0.31.01.03.82.2�لتغري	�لو�سيط

�مل�سدر:	ح�سابات	خرب�ء	�سندوق	�لنقد	�لدويل.

�أ�سعار	�لغذ�ء.	 معدل	�لت�سخم	)10%(	ترجع	يف	معظمها	�إىل	

نظم	 تطبق	 �لتي	 �لقت�ساد�ت	 �سهدت	 �أخرى	 ناحية	 ومن	

�لتعومي	�ملوجه	زياد�ت	�أقل	يف	معدل	�لت�سخم	)6%(	لكن	بدء�	

�لقت�ساد�ت	 �أن	 مالحظة	 وينبغي	 	.)%8( �أعلى	 م�ستوى	 من	

�لت�سخم	 يف	 �رتفاعا	 �سهدت	 �جلامد	 �لربط	 نظم	 تطبق	 �لتي	

رغم	�أن	�رتفاع	�سعر	�ل�رشف	�ل�سمي	مقابل	�لدولر	كان	�أكرب	

)9%	مقابل	3.4%	يف	�لقت�ساد�ت	�لتي	تطبق	نظم	�لتعومي	

�لقت�ساد�ت	 هذه	 يف	 �ل�رشف	 �أ�سعار	 لربط	 نظر�	 �ملوجه(،	

باليورو.	و�لزيادة	�لأكرب	يف	�لت�سخم	تعك�ض	بالتايل	�نتقال	

�أكرب	لتغري�ت	�لأ�سعار	�لدولية.

�ل�سلع	 �أ�سعار	 ت�سخم	 يف	 �لن�سبي	 �ل�ستقر�ر	 �سبب	 ما	

بخالف	�لغذ�ء؟		كما	يبني	�جلدول	3-1-4،	كانت	�لأو�ساع	

�لفرتة،	 هذه	 خالل	 عام	 بوجه	 حمايدة	 �لكلية	 �لقت�سادية	

�ل�سعيد	 وعلى	 �حلكومي.	 �لإنفاق	 يف	 طفيفة	 زيادة	 وحدثت	

�ملجمالت	 منو	 معدل	 يف	 طفيفة	 زيادة	 حدثت	 �لنقدي،	

�لنقدية،	ومل	يتم	حتقيق	�لأهد�ف	�لنقدية	يف	�لبلد�ن	�لثمانية	

�ل�سمية	 �ل�رشف	 �أ�سعار	 وظلت	 بيانات،	 عنها	 يتو�فر	 �لتي	

ثابتة	ـ	ويت�سق	ذلك	كله	مع	��ستيعاب	�لآثار	�ملبا�رشة.
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الإطار 3-2: تقلبات اأ�صعار الغذاء وال�صيا�صة النقدية يف القت�صادات املفتوحة 

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùM :Qó°üŸG

4^50

4^55

4 6̂0

4 6̂5

4 7̂0

4 7̂5

4^80

2000

…QÉéàdG ∫OÉÑàdG ä’ó©e

»≤«≤◊G »∏©ØdG ±öüdG ô©°S

2002 2004 2006 2008 2010

 ™∏°ù∏d IQó°üŸG ¿Gó∏ÑdG :1-2-3 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

2010-2000 ,±É°U ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«dhC’G

(%)

�سناع	 تو�جه	 �لتي	 �ملفا�سالت	 �لإطار	 هذ�	 يبحث	

�ل�سيا�سات	يف	�لقت�ساد�ت	�ل�سغرية	�ملفتوحة	عقب	�لتقلبات	

على	 �ملناق�سة	 وتركز	 �لعاملية.	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	 ت�سخم	 يف	

�لغذ�ء	 فيها	 ي�سكل	 ل	 �لتي	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	

ن�سبة	كبرية	يف	�سلة	�ل�ستهالك	بالقيمة	�ملطلقة	فح�سب،	لكنه	

ي�سكل	ن�سبة	�أكرب	�أي�سا	باملقارنة	مع	�أهم	�ل�رشكاء	�لتجاريني	

ت�سخم	 معدل	 يف	 �رتفاع	 �أي	 �أن	 ذلك	 ويعني	 �ملعني.	 للبلد	

�لت�سخم	 �رتفاع	 �إىل	 يوؤدي	 ما	 غالبا	 �لعاملية	 �لغذ�ء	 �أ�سعار	

على	 ويتعني	 �حلقيقي.	 �ل�رشف	 �سعر	 �رتفاع	 و�إىل	 �ملحلي	

ملو�جهة	 �لالزمة	 �لإجر�ء�ت	 �سياغة	 عند	 �ل�سيا�سات	 �سناع	

�ملهمة	 �ملفا�سالت	 �أعينهم	 �أن	ي�سعو�	ن�سب	 �لتطور�ت	 هذه	

1
بني	تثبيت	معدلت	�لت�سخم،	و�ل�ستهالك،	و�لناجت.

على	 تعتمد	 �ملفا�سالت	 هذه	 �أن	 �إىل	 �لإطار	 هذ�	 ويذهب	

�لبلد	�ملعني	م�سدِّر�	 �إذ�	كان	 �أول،	ما	 ثالثة	عو�مل	رئي�سية:	

�أو	م�ستورد�	للغذ�ء	على	�أ�سا�ض	�ساف؛	ثانيا،	ما	�إذ�	كان	�لبلد	

�ملعني	يتمتع	بدرجة	�أكرب	�أو	�أقل	من	�لتكامل	�ملايل	مع	بقية	

يف	 �حتكاريا	 نفوذ�	 �ملعني	 للبلد	 كان	 �إذ�	 ما	 ثالثا،	 �لعامل؛	

�ل�سيا�سة	 �أن	مفا�سالت	 �أ�سو�ق	�سادر�ته.	و�لنتيجة	هنا	هي	

بالن�سبة	 �خل�سو�ض	 وجه	 على	 حدة	 �أكرث	 تكون	 �لنقدية	

للبلد�ن	�مل�ستوردة	للغذ�ء	على	�أ�سا�ض	�ساف،	لكنها	تكون	�أقل	

بكثري	�إذ�	ما	كانت	�لبلد�ن	على	درجة	عالية	من	�لتكامل	مع	

�أ�سو�ق	ر�أ�ض	�ملال	�لعاملية	�أو	لديها	بع�ض	�لنفوذ	يف	�أ�سو�ق	

�سادر�تها.

رة للغذاء البلدان امل�سدِّ

تو�جه	 �لتي	 �ساف،	 �أ�سا�ض	 على	 للغذ�ء	 �مل�سدِّرة	 �لبلد�ن	

�أي�سا	حت�سنا	يف	 �لغذ�ء	�لعاملية،	�ست�سهد	 �أ�سعار	 �رتفاعا	يف	

زيادة	 �إىل	 ذلك	 يوؤدي	 ما	 �لتجاري.	وغالبا	 �لتبادل	 معدلت	

�لغذ�ء،	 ��ستهالك	 ن�سبة	 لرتفاع	 ونظر�	 و�ل�ستهالك.	 �لناجت	

�مل�ستهلكني،	 �أ�سعار	 موؤ�رش	 يف	 �لت�سخم	 �أي�سا	 يرتفع	 �سوف	

مما	 �لتجاريني،	 بال�رشكاء	 مقارنة	 �أكرب	 �رتفاعه	 و�سيكون	

يوؤدي	�إىل	�رتفاع	�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي.	وبالتايل،	�ستتحرك	

�حلقيقي	 �لفعلي	 �ل�رشف	 و�سعر	 �لتجاري	 �لتبادل	 معدلت	

�لبياين	3-2-1(.	ويف	هذه	 )�ل�سكل	 غالبا	يف	نف�ض	�لجتاه	

��ستقر�ر	 �أن	ي�ساهم	يف	حتقيق	 للبنك	�ملركزي	 �حلالة،	ميكن	

�ل�سيا�سة	 ت�سديد	 خالل	 من	 �لناجت	 وفجوة	 �لت�سخم	 من	 كل	

يوؤدي	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	 �أن	 �إىل	 ذلك	 ويرجع	 �لنقدية.	

��ستقر�ر	 ي�ساعد	على	 �ل�سمي،	مما	 �ل�رشف	 �سعر	 �رتفاع	 �إىل	

	2
كل	من	�أ�سعار	�لغذ�ء	بالعملة	�ملحلية	وناجت	�لغذ�ء	�ملحلي.	

لكن	�إذ�	كان	هناك	جمود	كبري	يف	�لأجور	�حلقيقية،	قد	ترتفع	

ت�سخم	 يفوق(	 حتى	 )�أو	 مع	 يتما�سى	 مبا	 �لأجور	 تكاليف	

و�سوف	 �لتكاليف،	 على	 �سغوطا	 يفر�ض	 مما	 �لغذ�ء،	 �أ�سعار	

3
تن�ساأ	مفا�سالت	بني	حتقيق	��ستقر�ر	�لناجت	و�لت�سخم.	

البلدان امل�ستوردة للغذاء

يف	�ملقابل،	بالن�سبة	للبلد�ن	�مل�ستوردة	للغذ�ء	على	�أ�سا�ض	

�ساف	�لتي	تو�جه	�رتفاعا	يف	�أ�سعار	�لغذ�ء	�لعاملية،	تكون	

�لت�سخم	 معدل	 ��ستقر�ر	 لتحقيق	 �أو�سح	 مفا�سلة	 هناك	

ي�سدِّر	 بلد	 حالة	 �ملثال،	 �سبيل	 على	 �أخذنا،	 و�إذ�	 �ملحلي.	

خدمات	�سياحية	وي�ستورد	معظم	غذ�ئه	ـ	ويعد	�لغذ�ء	مدخال	

�لغذ�ء	 �أ�سعار	 �رتفاع	 �أن	 �سنجد	 خدماته،	 �إنتاج	 يف	 مهما	
در��سة	 �إىل	 �لأ�سا�ض	 يف	 وي�ستند	 كاتاو	 لوي�ض	 �إعد�د	 من	 �لإطار	 هذ�	

.Catão and Chang )2010(
�لن�ساط	 على	 توؤثر	 �أن	 ميكن	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 �أن	 �لتحليل	 يفرت�ض	

	1

�لأ�سعار	 جمود	 نتيجة	 �حلقيقي	 �ل�رشف	 و�سعر	 �حلقيقي	 �لقت�سادي	

باملرونة	 و�لأجور	 �لأ�سعار	 �ت�سمت	 �إذ�	 �لنظرية،	 �لناحية	 ومن	 و�لأجور.	

باملناف�سة	 ومتتعت	 �لإنتاج	 وعو�مل	 �ل�سلع	 �أ�سو�ق	 وتكاملت	 �لكاملة،	

للتدخل	على	 يكون	 لن	 �لعيوب،	 �لر�أ�سمالية	من	 �لأ�سو�ق	 �لكاملة،	وخلت	

م�ستوى	�ل�سيا�سة	�لنقدية	�أي	�آثار	حقيقية.

	�أطلقت	در��سة	)Blanchard and Galí )2007 على	هذه	�حلالة،	�لتي	
2

بع�سهما	 مع	 و�لناجت	 �لت�سخم	 ��ستقر�ر	 حتقيق	 هدفا	 فيها	 يتعار�ض	 ل	

.)divine coincidence(	»�إلهية	»�سدفة	��سم	لبع�ض�

�حلقيقية	 �لأجور	 يف	 �جلمود	 هذ�	 �أن	 �إىل	 ت�سري	 �آر�ء	 هناك	 �أن	 غري	 	
3

بالقت�ساد�ت	 مقارنة	 و�لنامية	 �ل�ساعدة	 �لقت�ساد�ت	 يف	 �نت�سار�	 �أقل	

�ملتقدمة.
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�لتجاري	 �لتبادل	 �لعاملية	ينطوي	هنا	على	تدهور	معدلت	

�ملتاح	 �لدخل	 �نخفا�ض	 �إىل	 يوؤدي	 مما	 �لتكاليف،	 و�رتفاع	

و�لتاأثري	�سلبا	على	�لناجت	و�ل�ستهالك	�ملحليني.	ويف	�لوقت	

�رتفاع	 ينطوي	 �لغذ�ء،	 ��ستهالك	 ن�سبة	 لرتفاع	 نظر�	 نف�سه،	

�أ�سعار	�لغذ�ء	�لعاملية	على	�رتفاع	�لت�سخم	يف	موؤ�رش	�أ�سعار	

على	 للغذ�ء	 �مل�سدِّرة	 �لبلد�ن	 حلالة	 وخالفا	 �مل�ستهلكني.	

�أ�سا�ض	�ساف،	�سوف	تتحرك	معدلت	�لتبادل	�لتجاري	و�سعر	

�ل�رشف	�حلقيقي	غالبا	يف	�جتاهني	متعاك�سني،	كما	يت�سح	

�ل�سيا�سة	 ت�سديد	 يوؤدي	 و�سوف	 	.2-2-3 �لبياين	 �ل�سكل	 يف	

�إىل	 غالبا	 �لت�سخم	 ��ستقر�ر	 �إىل	حتقيق	 يهدف	 �لذي	 �لنقدية	

يف	 ي�ساهم	 قد	 ذلك	 �أن	 ورغم	 �ل�سمي.	 �ل�رشف	 �سعر	 �رتفاع	

تخفيف	�ل�سغوط	�لنا�سئة	عن	�رتفاع	�لتكاليف	�ملحلية،	فاإنه	

يوؤدي	غالبا	�إىل	مزيد	من	�لرتفاع	يف	�سعر	�ل�رشف	�حلقيقي	

بدرجة	 �لناجت	 ويقل�ض	 �لتناف�سية	 �لقدرة	 يقلل	 مما	 �أي�سا،	

تفوق	ما	ينتج	عن	�لتدهور	يف	معدلت	�لتبادل	�لتجاري	للبلد	

�ملعني.	و�خلال�سة	�أنه	ل	يوجد	يف	هذه	�لقت�ساد�ت	»�سدفة	

�سناع	 يو�جه	 �أن	 ويجب	 	)divine coincidence( �إلهية«	

�ل�سيا�سات	�ملفا�سلة	بني	حتقيق	��ستقر�ر	�لت�سخم	و�لن�ساط	

4
�لقت�سادي.	

على	 للغذ�ء	 �مل�ستوردة	 للبلد�ن	 بالن�سبة	 نف�سه،	 �لوقت	 يف	

�حلد	 خاللها	 من	 ميكن	 عو�مل	 ثالثة	 هناك	 �ساف،	 �أ�سا�ض	

من	�لآثار	�ل�سلبية	�لتي	تقع	على	�لن�ساط	�لقت�سادي	نتيجة	

�لغذ�ء،	 �أ�سعار	 �رتفاع	 ملو�جهة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	

�لعملة	 قيمة	 �رتفاع	يف	 من	 ين�ساأ	 �لإيجابي	ملا	 �لأثر	 وهي:	

على	�لناجت	عن	طريق	خف�ض	تكاليف	�ملدخالت	�مل�ستوردة،	

عن	 �لنا�سئ	 �لتجاري”  �لتبادل	 ملعدلت	 �خلارجي	 و”�لأثر	

�ملايل	 و�لتكامل	 �ل�سمي،	 �ل�رشف	 �سعر	 يف	 �لرتفاع	 نف�ض	

�لدويل.

و�لأثر	�لأول	خلف�ض	�لتكاليف	و��سح.	�أما	�لأثر	�لثاين	فال	

من	 ي�ستتبعه	 وما	 �لفائدة	 �أ�سعار	 فارتفاع	 مالحظته:	 ت�سهل	

�إىل	حت�سن	معدلت	 يوؤدي	 �أن	 �لعملة	ميكن	 قيمة	 �رتفاع	يف	

نفوذ�	 لديه	 كان	 �إذ�	 �ملعني	 �لقت�ساد	 يف	 �لتجاري	 �لتبادل	

�حتكاريا	قويا	يف	�أ�سو�ق	�سادر�ته.	ومن	�أمثلة	ذلك	�قت�ساد	

�لطلب	 يتاأثر	 ل	 كال�سياحة،	 ن�سبيا،	 متميزة	 خدمة	 ينتج	

�لأجنبي	عليها	ن�سبيا	بالأ�سعار.	وهنا،	ترتفع	�أ�سعار	�سادر�ت	

هذ�	�لقت�ساد	بالعملة	�لأجنبية	نتيجة	لرتفاع	�سعر	�ل�رشف	

له	 يكون	 مما	 �لنقدية،	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	 عن	 �لناجت	 �ل�سمي	

�خلارجي	 )�لأثر	 �لتجاري	 �لتبادل	 على	معدلت	 �إيجابي	 �أثر	

على	 �سيعمل	 �لذي	 �لأمر	 وهو	 �لتجاري(،	 �لتبادل	 ملعدلت	

تخفيف	�أثر	�لنخفا�ض	�لذي	حدث	يف	�لناجت	و�ل�ستهالك	يف	

�لبد�ية.

�لعامل	�لثالث	هو	درجة	تكامل	�لأ�سو�ق	�لر�أ�سمالية:	فكلما	

لتخفيف	 �خلارج	 من	 �لقرت��ض	 على	 �لقت�ساد	 قدرة	 ز�دت	

�أثر	 وقل	 �ملحلي،	 �ل�ستهالك	 يف	 �لنخفا�ض	 قل	 �ل�سدمة،	

على	 بالتايل،	 و،	 �ل�ستهالك	 على	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 ت�سديد	

�لطلب	�ملحلي.	وعلى	�لنقي�ض،	كلما	ز�د	عدم	�كتمال	�لأ�سو�ق	

�لر�أ�سمالية	�لدولية	لدى	هذ�	�لقت�ساد،	وقل	نفوذه	�لحتكاري	

من	 قدر	 وجود	 مربر	 ز�د	 وت�سديره،	 باإنتاجه	 يقوم	 ما	 على	

�مل�سايرة	ل�سدمة	�أ�سعار	�لغذ�ء.	ويحول	ذلك	دون	تفاقم	�لآثار	

�ل�سلبية	ل�سدمة	�أ�سعار	�لغذ�ء	على	معدلت	�لتبادل	�لتجاري	

لل�سيا�سة	 �ملفرط	 �لت�سديد	 نتيجة	 �لناجت	 على	 بالتايل،	 و،	

	ومن	�سبل	حتقيق	ذلك	من	�لناحية	�لعملية	�إعطاء	
5
�لنقدية.	

وزن	ترجيحي	�أكرب	لفجوة	�لناجت	يف	د�لة	��ستجابة	�ل�سيا�سة	

�لنقدية	يف	هذ�	�لنوع	من	�لقت�ساد�ت.

الإطار 3-2: )تتمة(

	ر�جع	در��سة	)Frankel )2011	لالطالع	على	مناق�سة	للقو�عد	�لبديلة	
5

�لتي	 �ملفتوحة	 �ل�سغرية	 بالقت�ساد�ت	 �ملتعلقة	 �لنقدية	 �ل�سيا�سة	 يف	

تعاين	من	عدم	�كتمال	�لأ�سو�ق	�لر�أ�سمالية.
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.Catão and Chang )2010(	در��سة	و�سعته	�لذي	�لنموذج	يف	معاناة«
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احلكومية  والنفقات  ال�رضائب  يف  التغيريات  تاأثري  مدى  ما 

حتليل  اإىل  ا�ستنادا  ما؟  اقت�ساد  يف  اخلارجي  الر�سيد  على 

واإىل  العامة  املالية  �سيا�سة  املوثقة يف  للتغيريات  تاريخي 

عمليات حماكاة قائمة على مناذج، يخل�ص هذا الف�سل اإىل 

اأن احل�ساب اجلاري ي�ستجيب اإىل حد كبري اإىل �سيا�سة املالية 

العامة ـ حيث يوؤدي �سبط اأو�ساع املالية العامة بن�سبة %1 

احل�ساب  ر�سيد  اإىل حت�سن  عادة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 

اإجمايل الناجت  اأي اقت�ساد باأكرث من 0.5% من  اجلاري يف 

املحلي. وال يقت�رض م�سدر التح�سن على انخفا�ص الواردات 

زيادة  من  اأي�سا  ياأتي  واإمنا  املحلي،  الطلب  تراجع  نتيجة 

�سعر  يكون  وحني  العملة.  �سعر  انخفا�ص  نتيجة  ال�سادرات 

االقت�ساد  لتن�سيط  املتاح  املجال  اأو  ثابتا  اال�سمي  ال�رضف 

احل�ساب  تعديل  يكون  حمدودا،  النقدية  ال�سيا�سة  خالل  من 

اإيالما:  اأكرث  ولكنه  ال�سبط  مع  احلجم مت�سيا  بنف�ص  اجلاري 

ال�رضف  و�سعر  اأكرب  بدرجة  ينكم�ص  االقت�سادي  فالن�ساط 

املحلية.  واالأ�سعار  االأجور  تقل�ص  نتيجة  ينخف�ص  احلقيقي 

وحني تعمد االقت�سادات اإىل ت�سديد �سيا�سات املالية العامة 

اجلاري  احل�ساب  على  يوؤثر  ما  فاإن  متزامن،  نحو  على 

باالقت�سادات  مقارنة  اقت�ساد  كل  يف  التق�سف  مقدار  هو 

االأخرى. وبالنظر اإىل امل�ستقبل جند اأن اختالف حجم خطط 

ت�سحيح اأو�ساع املالية العامة يف جميع اأنحاء العامل �سوف 

ي�ساهم يف تقلي�ص االختالالت يف منطقة اليورو والفوائ�ص 

النق�ص  ي�سري  بينما  ال�ساعدة،  اآ�سيا  بلدان  يف  اخلارجية 

الواليات  يف  املايل  لل�سبط  الدائمة  التدابري  يف  الن�سبي 

املتحدة اإىل اأن �سيا�سة املالية العامة �ست�ساهم بقدر �سئيل 

وح�سب يف تخفي�ص العجز اخلارجي االأمريكي.

عامال	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ت�سحيح	 يكون	 و�سوف	

اأدى	 فقد	 الأزمة.	 بعد	 العاملي	 القت�ساد	 ت�سكيل	 يف	 اأ�سا�سيا	

ارتفاع	العجز	وانخفا�ض	منو	الناجت	عقب	الركود	الكبري	اإىل	

من	 العديد	 يف	 كبرية	 زيادة	 العام	 الدين	 م�ستويات	 زيادة	

تعانيه	 ما	 على	 ال�سوء	 ي�سلط	 مما	 املتقدمة،	 القت�سادات	

من	م�سكالت	اأ�سا�سية	يف	قدرتها	على	موا�سلة	حتمل	الدين.	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 خطط	 تت�سم	 التحدي،	 هذا	 وملواجهة	

العامة	لدى	اقت�سادات	جمموعة	ال�سبعة	املتقدمة	باأنها	كبرية	

— بن�سبة	ت�سل	اإىل	نحو	4%	يف	املتو�سط	من	اإجمايل	الناجت	
املحلي	بني	عامي	2010	و2016	— و�سديدة	التباين	اأي�سا،	

حيث	ترتاوح	بني	2.5%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	اأملانيا	

واأكرث	من	7%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	يف	اململكة	املتحدة.	

ويف	القت�سادات	ال�ساعدة	والنامية،	التي	مل	تتاأثر	بالأزمة	

احلكومات	 ت�سع	 اأكرب،	 ب�رسعة	 وتتعافى	 القدر	 بنف�ض	 �سلبا	

القادمة	 ال�سنوات	 العامة	خالل	 املالية	 اأو�ساع	 خطط	�سبط	

لإعادة	بناء	احليز	املايل	ولكبح	�سغوط	الن�ساط	القت�سادي	

املحموم	يف	بع�ض	احلالت.		

من	 	2010 اأكتوبر	 عدد	 يف	 الثالث	 الف�سل	 تناول	 وقد	

اأو�ساع	 �سبط	 انعكا�سات	 العاملي	 االقت�ساد  اآفاق  تقرير	

املالية	العامة	على	الناجت،	وتو�سل	اإىل	بع�ض	النتائج	التي	

تدعو	للحذر.	فقد	َخُل�ض	اإىل	اأن	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	

عادة	ما	يوؤدي	اإىل	خف�ض	الناجت	ورفع	معدلت	البطالة	يف	

الأجل	الق�سري.	اإىل	جانب	ذلك،	من	املحتمل	اأن	يكون	ال�سبط	

العديد	من	 اآن	واحد	على	م�ستوى	 اإذا	حدث	يف	 اإيالما	 اأكرث	

ملوازنة	 مهياأة	 النقدية	 ال�سيا�سة	 تكن	 مل	 واإذا	 القت�سادات	

اآثاره	ال�سلبية	على	الن�ساط	القت�سادي.	

البحثية،	 اخلطة	 هذه	 الف�سل	 هذا	 ي�ستكمل	 و�سوف	

هي	 ما	 وهو:	 خمتلف،	 �سوؤال	 على	 املرة	 هذه	 الرتكيز	 مع	

النعكا�سات	التي	�سيرتكها	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	

يف	 املختلفة؟	 القت�سادات	 يف	 اخلارجية	 الأر�سدة	 على	

القت�سادات	التي	يقرتن	فيها	تواأم	العجز	املايل	واخلارجي،	

اليورو،	 منطقة	 اقت�سادات	 وبع�ض	 املتحدة	 كالوليات	

ي�ساهم	�سبط	 اأن	 ال�سيا�سات	 ياأمل	فيه	�سناع	 قد	يكون	ما	

املثارة	 للمخاوف	 يت�سدى	 الذي	 العامة،	 املالية	 اأو�ساع	

ب�ساأن	القدرة	على	موا�سلة	حتمل	الدين	العام،	يف	تخفي�ض	

تخ�سى	 قد	 اأخرى،	 ناحية	 ومن	 الكبري.	 اخلارجي	 العجز	

كال�سني	 كبري،	 خارجي	 فائ�ض	 لديها	 التي	 القت�سادات	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 يوؤدي	 اأن	 من	 واليابان،	 واأملانيا	

العامة	اإىل	زيادة	الفائ�ض	التجاري.		

الق�سية	 هذه	 على	 ال�سوء	 اإلقاء	 الف�سل	 هذا	 ويحاول	

بالإجابة	على	الت�ساوؤلت	التالية:

ما	مدى	تاأثري	ت�سحيح	اأو�ساع	القطاع	العام	على	تعديل	 		•
بفر�سية	 وثيقا	 ارتباطا	 ذلك	 يرتبط	 اخلارجي؟	 املركز	

اأي	تغري	يف	ر�سيد	 اأن	 اأي	فكرة	 ـ	 ال�سهرية	 التواأم	 العجز	

املالية	العامة	لدى	اقت�ساد	ما	يوؤدي	اإىل	تغري	يف	نف�ض	

1
الجتاه	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري.

العامة	على	عملية	 املالية	 اأو�ساع	 يوؤثر	ت�سحيح	 كيف	 		•
تعديل	املركز	اخلارجي؟	هل	الأمر	يقت�رس	على	انخفا�ض	

		مت	و�سع	فر�سية	العجز	التواأم	للم�ساهمة	يف	تف�سري	تزامن	حدوث	عجز	
1

الوليات	 �سهدته	 ما	 اجلاري	وهو	 واحل�ساب	 العامة	 املالية	 كبري	يف	كل	من	

املتحدة	خالل	الثمانينات.	ومنذ	ذلك	احلني،	ي�ستخدم	هذا	امل�سطلح	لالإ�سارة	

حتى	 اخلارجي،	 والر�سيد	 العامة	 املالية	 ر�سيد	 بني	 املحتمل	 الرتباط	 اإىل	

واإن	مل	يقت�رس	التحليل	على	نوبات	العجز.	

ر�صيد �ملو�زنة و�مليز�ن �لتجاري: هل ُيف�صل �لتو�أم 

عند �لوالدة؟

املوؤلفون	الرئي�سيون	لهذا	الف�سل	هم	عبدول	اأبي�ض	)رئي�ض	الفريق(،	وجون	

بلودورن،	وجاميي	غواجاردو،	ومايكل	كومهوف،	ودانييل	يل،	مب�ساعدة	من	

مراد	اأومويف،	وكاترين	بان،	واآندي	�سالزار.	وي�ستند	هذا	الف�سل	اإىل	حد	كبري	

.Bluedorn and Leigh (2011)	درا�سة	يف	واردة	مرجعية	وثيقة	اإىل
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الواردات	نتيجة	تراجع	طلب	القطاع	العام،	اأم	اأن	هناك	

و�سعر	 لل�سادرات،	 يحدث	 وماذا	 ذلك؟	 من	 اأكرث	 هو	 ما	

ال�رسف	احلقيقي،	والدخار	وال�ستثمار	اخلا�ض؟

ال�سمات	ذات	 ـ	مبا	يف	ذلك	 العاملية	 الأو�ساع	 توؤدي	 كيف	 	•
اأ�سعار	 كانخفا�ض	 احلا�رس،	 الوقت	 يف	 اخلا�سة	 الأهمية	

لأو�ساع	 املتزامنة	 الت�سحيح	 وعمليات	 العاملية	 الفائدة	

اإىل	حتديد	�سكل	 ـ	 العامة	يف	خمتلف	القت�سادات	 املالية	

العالقة	بني	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	وتعديل	املركز	

اخلارجي؟	وما	مدى	تاأثري	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	

القت�سادات	 خمتلف	 يف	 اإجراوؤه	 واملزمع	 حاليا	 اجلاري	

العامل،	 اأنحاء	 خمتلف	 يف	 اجلارية	 احل�سابات	 منط	 على	

وداخل	املناطق	املختلفة	كمنطقة	اليورو؟

يوؤدي	 باأن	 عادة	 املرجعية	 النماذج	 من	 العديد	 وتتنباأ	

ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	اإىل	زيادة	الدخار	القومي	

وفقا	 اأنه	 غري	 اجلاري.	 احل�ساب	 ر�سيد	 حت�سن	 وبالتايل	

لعدد	من	الدرا�سات	التجريبية،	ل	يوجد	�سوى	تاأثري	�سئيل	

ل�سيا�سة	املالية	العامة	على	احل�ساب	اجلاري.	ووفقا	مل�سح	

 Abbas	درا�سة	يف	الوارد	املتخ�س�سة	القت�سادية	الدرا�سات

and others (2011)،	َتْخُل�ض	معظم	الدرا�سات	اإىل	اأن	�سبط	
اأو�ساع	املالية	العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	

اإىل	 اإىل	حت�سن	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	بن�سبة	%0.1	 يوؤدي	

		
2
0.4%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.

اجلارية	 واحل�سابات	 العامة	 املالية	 اأر�سدة	 لأن	 ونظرا	

حتليل	 لأي	 الرئي�سي	 التحدي	 فاإن	 عديدة،	 لأ�سباب	 تتغري	

جتريبي	هو	حتديد	الأثر	ال�سببي	ل�سيا�سة	املالية	العامة	على	

احل�ساب	اجلاري.	غري	اأن	هناك	م�سكلتان	رئي�سيتان	توؤديان	

العامة	 املالية	 ر�سيد	 اأن	 اأولهما	 املهمة.	 هذه	 تعقيد	 اإىل	

م�سرتكة،	 لعوامل	 ي�ستجيبان	 اجلاري	 احل�ساب	 ور�سيد	

قد	 احلكومات	 اأن	 وثانيهما	 القت�سادية.	 الدورة	 كتقلبات	

العامة	ملواجهة	 املالية	 �سيا�سة	 ت�سحيح	يف	 باإجراء	 تقوم	

التطورات	القت�سادية	التي	توؤثر	على	الر�سيد	اخلارجي،	مما	

يثري	خماوف	ب�ساأن	وجود	عالقة	�سببية	عك�سية.	وملعاجلة	

هذه	املزالق،	يجب	ف�سل	التغريات	يف	ر�سيد	املالية	العامة	

التي	ل	حتدث	ا�ستجابة	للتغريات	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	

اأو	لعوامل	م�سرتكة.	وبالتايل	فاإن	اأي	عالقة	بني	التغيريات	

يف	�سيا�سة	املالية	العامة	والر�سيد	اخلارجي	�ستمثل	الأثر	

اجلاري.	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	 ال�سببي	

واملنهج	التقليدي	لف�سل	هذه	التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	

العامة	يكون	من	خالل	ر�سدها	با�ستخدام	مفهوم	اإح�سائي،	

العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 املوازنة	 ر�سيد	 يف	 كالتغري	

اإليها	 امل�سار	 احلدود	 يف	 تقديرات	 اإىل	 تتو�سل	 التي	 الدرا�سات	 من	 	 	
2

 Bussière,  و ،Bernheim (1988) و ،Alesina, Gruen, and Jones (1991)
 Chinn و   ،Chinn and Ito (2007) و   ،Fratzscher, and Müller (2010)
 ،Gruber and Kamin (2007)  و ،Gagnon (2011)و ،and Prasad (2003)

.Summers (1986)  و ،Lee and others (2008)  و

الدورية.	وكما	يو�سح	هذا	الف�سل،	يعد	هذا	التغري	يف	ر�سيد	

املوازنة	مقيا�سا	غري	مكتمل	لإجراءات	ال�سيا�سة	الفعلية.	اإىل	

جانب	ذلك	فاإن	هذه	الطرق	ميكن	اأن	جتعل	النتائج	متحيزة	

�سد	اإيجاد	اأدلة	على	ارتباط	تواأم	العجز.	

امل�سكالت،	 هذه	 ملعاجلة	 بديال	 منهجا	 ن�ستخدم	 ونحن	

لر�سد	 التاريخية	 الوثائق	 بفح�ض	 حتديدا،	 نقوم،	 حيث	

التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	التي	يكون	من	الوا�سح	

اأو	 القت�سادية	 الدورة	 لتقلبات	 نتيجة	 حتدث	 مل	 اأنها	

للتغريات	يف	احل�ساب	اجلاري.	ونقطة	البداية	هي	جمموعة	

البيانات	املتعلقة	ب�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	القائم	على	

الثالثني	 خالل	 املتقدمة	 القت�سادات	 يف	 اإجراءات	 اتخاذ	

عدد	 يف	 الثالث	 للف�سل	 اإعدادها	 مت	 والتي	 املا�سية،	 عاما	

وقمنا	 العاملي،	 االقت�ساد  اآفاق  تقرير	 من	 	2010 اأكتوبر	

جمموعة	 ون�ستخدم	 املالية.	 التو�سعات	 لت�سمل	 بتحديثها	

البيانات	هذه	لإجراء	حتليل	اإح�سائي	لآثار	�سيا�سة	املالية	

العامة	يف	الأجلني	الق�سري	واملتو�سط	على	احل�ساب	اجلاري.	

ون�ستكمل	ذلك	بعمليات	حماكاة	ت�ستخدم	»النموذج	النقدي	

واملايل	العاملي	املتكامل«	(GIMF)	الذي	و�سعه	�سندوق	

النقد	الدويل،	وهو	ما	ميكننا	من	درا�سة	الق�سايا	التي	نادرا	

لأو�ساع	 املتزامن	 ال�سبط	 كتاأثري	 املا�سي،	 يف	 اأثريت	 ما	

املالية	العامة	على	م�ستوى	العامل	الذي	يحدث	اليوم.		

وتتمثل	النتائج	الرئي�سية	لهذا	الف�سل	يف	الآتي:	

على	 الأمد	 وطويل	 كبري	 اأثر	 العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	 		•
املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 يوؤدي	 حيث	 اخلارجية،	 الأر�سدة	

حت�سن	 اإىل	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%1 بن�سبة	 العامة	

ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	باأكرث	من	0.5%	من	اإجمايل	الناجت	

املحلي	خالل	عامني	— وهو	اأثر	اأكرب	مما	مت	التو�سل	اإليه	

يف	معظم	الدرا�سات	الأخرى	با�ستخدام	املناهج	التقليدية	

— وي�ستمر	هذا	الأثر	يف	الأجل	املتو�سط.		
�سبط	 عقب	 اجلاري	 احل�ساب	 ي�سهده	 الذي	 التح�سن	 		•
اأو�ساع	املالية	العامة	ل	يقت�رس	م�سدره	على	انخفا�ض	

حجم	الواردات	نتيجة	تراجع	الطلب	املحلي،	واإمنا	ياأتي	

اأي�سا	من	زيادة	حجم	ال�سادرات	تاأثرا	بانخفا�ض	�سعر	

العملة	املحلية.

يكون	تعديل	احل�ساب	اجلاري	بنف�ض	احلجم	حني	يكون	 		•
النقدية	 ال�سيا�سة	 تكون	 اأو	 مثبتا	 ال�سمي	 ال�رسف	 �سعر	

مقيدة،	لكنه	يكون	اأكرث	اإيالما	— حيث	يكون	انكما�ض	

يف	 انخفا�ض	 ويحدث	 حدة،	 اأكرث	 القت�سادي	 الن�ساط	

نتيجة	 املتو�سط	 الأجل	 خالل	 احلقيقي	 ال�رسف	 �سعر	

تقل�ض	الأجور	والأ�سعار	املحلية،	يف	عملية	يطلق	عليها	

اأحيانا	ا�سم	»	تخفي�ض	قيمة	العملة	داخليا.«

يف	 العامة	 املالية	 لأو�ساع	 املتزامن	 ال�سبط	 يوؤدي	 	•
يف	 حت�سن	 اأي	 مقدار	 تقلي�ض	 اإىل	 القت�سادات	 من	 عدد	

احل�سابات	اجلارية،	نظرا	لتعذر	زيادة	اأر�سدة	احل�سابات	
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اجلارية	يف	كل	البلدان	على	نحو	متزامن.	وما	يوؤثر	هو	

بالقت�سادات	 مقارنة	 اقت�ساد	 كل	 يف	 التق�سف	 مقدار	

الأخرى.

خطط	 حجم	 اختالف	 اأن	 �سنجد	 امل�ستقبل	 اإىل	 بالنظر	 	•
تقلي�ض	 على	 �سي�ساعد	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ت�سحيح	

الفوائ�ض	 وتخفي�ض	 اليورو	 منطقة	 داخل	 الختاللت	

اخلارجية	لدى	بلدان	اآ�سيا	ال�ساعدة.	اأما	النق�ض	الن�سبي	

يف	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 الدائمة	 التدابري	 يف	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اأن	 اإىل	 في�سري	 املتحدة	 الوليات	

ب�سكل	�سئيل	يف	خف�ض	 �ست�سهم	 كما	هو	خمطط	حاليا	

العجز	اخلارجي	لديها.

ويحتوي	الق�سم	الأول	من	هذا	الف�سل	على	تقييم	جتريبي	

للعالقة	بني	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	وتعديل	املركز	

اخلارجي	با�ستخدام	قاعدة	بيانات	تاريخية	للتغيريات	يف	

�سيا�سة	املالية	العامة.	ويتناول	الق�سم	الثاين	اإجراء	عمليات	

اإ�سافية،	كاأثر	 حماكاة	قائمة	على	مناذج	ملعاجلة	ق�سايا	

�سيا�سة	املالية	العامة	عند	تقييد	ال�سيا�سة	النقدية	واأثر	قيام	

اقت�سادات	متعددة	ب�سبط	لأو�ساع	املالية	العامة	على	نحو	

متزامن.	ويتناول	كذلك	قيا�ض	م�ساهمات	الت�سحيح	املخطط	

لأو�ساع	املالية	العامة	يف	خمتلف	القت�سادات	يف	تعديل	

وي�ستخل�ض	 العامل.	 اأنحاء	 خمتلف	 يف	 اجلارية	 احل�سابات	

الق�سم	الأخري	بع�ض	انعكا�سات	ال�سيا�سة.

تقدير قوة ارتباط تواأم العجز 

يتناول	هذا	الق�سم	كيفية	تقدير	اأثر	�سيا�سة	املالية	العامة	

التغيريات	 ويبداأ	ب�رسح	كيفية	ر�سد	 احل�ساب	اجلاري.	 على	

ومدى	 التاريخية	 ال�سجالت	 من	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

اختالف	هذا	املنهج	عن	املناهج	التقليدية،	ثم	يقوم	بعر�ض	

هذا	 نتائج	 ومقارنة	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 املقدرة	 الآثار	

املنهج	بتلك	التي	ت�ستند	اإىل	مناهج	تقليدية.	واأخريا،	يتناول	

املالية	 اأو�ساع	 ت�سحيح	 يوؤثر	 التي	 القنوات	 يف	 البحث	

العامة	من	خاللها	على	الأر�سدة	اخلارجية.

ر�صد التغيريات يف �صيا�صة املالية العامة

الدرا�سات	 جميع	 جوهر	 يف	 يكمن	 رئي�سي	 حتد	 هناك	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اأثر	 تقدر	 التي	 تقريبا	 التجريبية	

التغيريات	 ر�سد	 وهو:	 اجلاري،	 احل�ساب	 ر�سيد	 على	

يف	 فالتقلبات	 العامة.	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 املتعمدة	

املوازنة	 ر�سيد	 حت�سني	 �ساأنها	 من	 القت�سادي	 الن�ساط	

دون	اأي	تغيري	يف	ال�سيا�سة	ومن	�ساأنها	اأي�سا	التاأثري	على	

الدرا�سات	 بع�ض	 جلوء	 فاإن	 وبالتايل	 اجلاري.	 احل�ساب	

اإىل	قيا�ض	التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	عن	طريق	

التغري	يف	ر�سيد	املالية	العامة	الكلي	يوؤدي	اإىل	احل�سول	

على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 لأثر	 متحيزة	 تقديرات	 على	

		
3
احل�ساب	اجلاري.

ا�ستخدام	 وهو	 التحدي	 هذا	 �سائع	ملواجهة	 وهناك	منهج	

كمقيا�ض	 الدورية	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	

	والتعديل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	
4
ملوقف	املالية	العامة.

اأن	 حقيقة	 مع	 التعامل	 يف	 احلد�ض	 على	 تعتمد	 طريقة	 يعد	

مع	 تلقائيا	 تتغري	 احلكومية	 والنفقات	 ال�رسيبية	 الإيرادات	

تغري	الدورة	القت�سادية.	والأمل	معقود	يف	اأن	تاأتي	التغريات	

املعدلة	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	يف	متغريات	املالية	العامة	

بتغيري	 ال�سيا�سات	 �سانعو	 يتخذها	 التي	 للقرارات	 انعكا�سا	

ال�رسائب	والنفقات.	ومع	ذلك،	وح�سبما	ورد	يف	الف�سل	الثالث	

يف	عدد	اأكتوبر	2010	من	تقرير	اآفاق االقت�ساد العاملي،	فاإن	

املعدلة	 العامة	 املالية	 بيانات	 ل�ستخدام	 التقليدي	 املنهج	

وهناك	 الكمال.	 عن	 بعيدا	 يعد	 الدورية	 العوامل	 ل�ستبعاد	

ثالث	ق�سايا	متعلقة	بالتعديل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	من	

�ساأنها	تعقيد	اختبارات	فر�سية	العجز	التواأم:

حتى	بعد	التعديل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية،	فاإن	الر�سيد	 		•
ي�ستمل	 ما	 الدورية	عادة	 العوامل	 املعدل	ل�ستبعاد	 الأويل	

مرتبطة	 تكون	 وقد	 بال�سيا�سة،	 مرتبطة	 غري	 عوامل	 على	

واحل�ساب	 القت�سادي	 الن�ساط	 على	 توؤثر	 اأخرى	 بتطورات	

الأ�سول	 اأ�سعار	 توؤدي	طفرة	 �سبيل	املثال،	 	فعلى	
5
اجلاري.

العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 حت�سني	 اإىل	

والإيرادات	 الراأ�سمالية	 الأرباح	 زيادة	 خالل	 من	 الدورية	

هو	 وهذا	 الدورية.	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدلة	 ال�رسيبية	

هذه	 لأن	 ونظرا	 الأخرية.	 الأزمة	 قبل	 اآيرلندا	 يف	 حدث	 ما	

مما	 والواردات،	 املحلي	 الطلب	 زيادة	 على	 تعمل	 الطفرات	

اإىل	تراجع	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري،	فغالبا	ما	ين�ساأ	 يوؤدي	

ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 بني	 �سالب	 ارتباط	 عنها	

حتيز	 اإىل	 يوؤدي	 مما	 اجلاري،	 واحل�ساب	 الدورية	 العوامل	

الأثر	املقدر	ل�سيا�سة	املالية	العامة	لالأدنى.	وهناك	عوامل	

اأخرى	غري	مرتبطة	بال�سيا�سة	ميكنها	حتريك	الر�سيد	الأويل	

املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	ور�سيد	احل�ساب	اجلاري	

يف	نف�ض	الجتاه.	فعلى	�سبيل	املثال،	ميكن	اأن	توؤدي	�سدمة	

الإيرادات	 زيادة	 اإىل	 املوجبة	 التجاري	 التبادل	 معدلت	

املعدلة	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	وحت�سني	ر�سيد	احل�ساب	

اجلاري،	مما	يوؤدي	اإىل	حدوث	حتيز	لالأعلى.

حتى	اإذا	مل	ي�ستمل	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	 		•
املالية	 �سيا�سة	 ا�ستن�سابية	يف	 تغيريات	 اإل	على	 الدورية	

		من	بني	21	درا�سة	مت	م�سحها	يفAbbas and others (2011) ،	ت�ستخدم	
3

13	درا�سة	ر�سيد	املالية	العامة	الكلي	كمتغري	تف�سريي.

		ُيح�سب	ر�سيد	املالية	العامة	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	بقيا�ض	
4

الر�سيد	الأويل	الفعلي	— الإيرادات	بدون	فوائد	مطروحا	منها	النفقات	بدون	

على	 القت�سادية	 الدورة	 لتقلبات	 املقدر	 التاأثري	 منه	 ُيطرح	 ثم	  — فوائد	

ح�سابات	املالية	العامة.

املعدلة	 العامة	 املالية	 بيانات	 ا�ستمال	 كيفية	 مناق�سة	 على	 لالطالع	 	 	
5

العامة	 املالية	 ب�سيا�سة	 الدورية	على	عوامل	غري	مرتبطة	 العوامل	 ل�ستبعاد	

 Guajardo, Leigh,	،املثال	�سبيل	على	راجع،	القت�سادي،	بالن�ساط	ومرتبطة

 Milesi-Ferretti	و	،Romer and Romer (2010)و	،and Pescatori (2011)
.Wolswijk (2007)و	،Morris and Schuknecht (2007)و	(2009)،
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ملواجهة	 ا�ستجابات	 ميثل	 يظل	 قد	 بع�سها	 فاإن	 العامة،	

التطورات	الدورية.	وبقدر	ما	تتزامن	الطفرات	املحلية	يف	

اجلاري،	 احل�ساب	 ر�سيد	 تراجع	 مع	 القت�سادي	 الن�ساط	

لالجتاهات	 املعاك�سة	 العامة	 املالية	 �سيا�سات	 فاإن	

مما	 اجلاري،	 احل�ساب	 ر�سيد	 بانخفا�ض	 ترتبط	 الدورية	

العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	 املقدر	 التاأثري	 حتيز	 اإىل	 يوؤدي	

عام	 يف	 الدامنرك	 �سهدته	 ما	 ذلك	 على	 ومثال	 لالأدنى.	

1986،	حيث	قامت	احلكومة	بتخفي�ض	النفقات	وزيادة	

ال�رسائب	للحد	من	خماطر	فورة	الن�ساط	القت�سادي.		

العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 ي�ستمل	 قد	 		•
الدورية	على	تغيريات	اأُجريت	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	

اقت�ساد	 ففي	 خارجية.	 لتطورات	 مبا�رسة	 كا�ستجابة	

احل�ساب	 عجز	 وتزايد	 الواردات	 منو	 �رسعة	 من	 يعاين	

اجلاري،	قد	تقوم	احلكومة	بزيادة	ال�رسائب	اأو	تخفي�ض	

وامل�ساعدة	 املحلي	 الطلب	 لتقييد	 احلكومية	 النفقات	

الإجراء	 وهذا	 اجلاري.	 احل�ساب	 اختالل	 معاجلة	 على	

ال�ستن�سابي	املتخذ	على	م�ستوى	�سيا�سة	املالية	العامة	

اجلاري	 احل�ساب	 على	 املوؤثرة	 للتطورات	 كا�ستجابة	

ال�سببية	العك�سية	وين�ساأ	عنه	 اإحدى	حالت	العالقة	 يعد	

غالبا	ارتباط	�سالب	بني	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	

العوامل	الدورية	واحل�ساب	اجلاري،	مما	يوؤدي	اإىل	حتيز	

ومثال	 لالأدنى.	 العامة	 املالية	 ل�سيا�سة	 املقدر	 التاأثري	

فرن�سا	يف	عام	1983،	حيث	جاء	 �سهدته	 ما	 ذلك	 على	

ت�سديد	�سيا�سة	املالية	العامة	بدافع	الرغبة	يف	تخفي�ض	

عجز	احل�ساب	اجلاري.

م�سكلة	 من	 للحد	 اأي�سا	 اأخرى	 مناهج	 ا�ستخدام	 مت	 وقد	

املالية	 �سيا�سة	 املتخذ	على	�سعيد	 للتدبري	 الداخلي	 املن�ساأ	

العامة.	فعلى	�سبيل	املثال،	يقت�رس	تركيز	بع�ض	الدرا�سات	

للدورة	 القوي	 التاأثري	 لتجنب	 احلكومية	 النفقات	 على	

�ستظل	 ذلك،	 ومع	 احلكومية.	 الإيرادات	 على	 القت�سادية	

هذه	امل�سكلة	قائمة	طاملا	اأن	بع�ض	التغيريات	ال�ستن�سابية	

يف	امل�سرتيات	احلكومية	ميكن	اأن	جُترى	بدافع	ال�ستجابة	

	
6
للدورة	القت�سادية.

املنهج التاريخي لر�صد التغيريات يف �صيا�صة 

املالية العامة

ي�ستخدم	 اآنفا،	 اإليها	 امل�سار	 اخلطر	 مل�سادر	 للت�سدي	

يف	 التغيريات	 ر�سد	 اإىل	 ي�ستند	 بديال	 منهجا	 الف�سل	 هذا	

التاريخية.	 ال�سجالت	 من	 مبا�رسة	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

ويعد	هذا	املنهج	التاريخي	مماثال	للمنهج	الوارد	يف	درا�سة	

Romer and Romer (2010)	واإن	مت	تو�سيع	نطاقه	لي�سمل	

		اإىل	جانب	ذلك	فاإن	تطبيق	هذا	املنهج	يعني	جتاهل	اأثر	التغيريات	يف	
6

ال�سيا�سات.	 �سانعي	 تهم	 ق�سية	 اأي�سا	 وهي	 الإيرادات،	 جانب	 على	 ال�سيا�سة	

يف	 تغيريات	 ي�ساحبها	 ما	 غالبا	 احلكومية	 النفقات	 يف	 التغيريات	 اأن	 كما	

يقع	 الذي	 الأثر	 تقدير	 يف	 مبفردها	 ا�ستخدامها	 ميكن	 ل	 وبالتايل	 ال�رسائب،	

على	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري.

التي	 ال�رسيبية	 التغيريات	 ويتجاوز	 متعددة	 اقت�سادات	

جمموعة	 هي	 البداية	 ونقطة	 بالبحث.	 الدرا�سة	 تتناولها	

القائم	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ب�سبط	 املتعلقة	 البيانات	

يف	 الثالث	 للف�سل	 اإعدادها	 مت	 والتي	 اإجراءات	 اتخاذ	 على	

عدد	اأكتوبر	2010	من	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي،	ومت	

	.Devries and others (2011) درا�سة	 يف	 لحقا	 تنقيحها	

املتزامنة،	تر�سد	 التاريخية	 ال�سجالت	 اإىل	حتليل	 وا�ستنادا	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 عمليات	 هذه	 البيانات	 جمموعة	

اأو	 الدورية	 العتبارات	 بدافع	 اإجراوؤها	 يتم	 مل	 التي	 العامة	

على	 احل�سول	 يف	 امل�ستخدمة	 امل�ستندات	 ومن	 اخلارجية.	

جمموعة	البيانات	تقارير خرباء �سندوق النقد الدويل واآخر 

ال�سادرة	 القت�سادية	 وامل�سوح	 االقت�سادية،	 التطورات 

القت�سادي،	 امليدان	 يف	 والتنمية	 التعاون	 منظمة	 عن	

املوازنة،	وغريها.	ونظرا	 املركزي،	ووثائق	 البنك	 وتقارير	

ر�سيد	 بني	 الرتباط	 توقع	 اإىل	 يدعو	 �سبب	 اأي	 وجود	 لعدم	

جمموعة	 تقت�رس	 حتى	 اخلارجي	 والر�سيد	 العامة	 املالية	

البيانات	على	عمليات	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة،	فقد	مت	

ال�سيا�سات	املالية	 البيانات	لت�سمل	 تو�سيع	نطاق	جمموعة	

التو�سعية	اأي�سا.

يف	 التغيريات	 ر�سد	 يتم	 املنهج،	 هذا	 اإىل	 وا�ستنادا	

الرغبة	يف	تخفي�ض	 التي	جُترى	بدافع	 ال�رسائب	والنفقات	

عجز	املوازنة	اأو	حتقيق	هدف	اآخر	غري	دوري،	كزيادة	منو	

تقلي�ض	 اأو	 الجتماعية،	 العدالة	 زيادة	 اأو	 املمكن،	 الناجت	

حجم	احلكومة،	اأو	القيام	بعمليات	ع�سكرية	خارجية.	وهذه	

ارتباطها	 احتمال	 يقل	 ال�سيا�سة	 يف	 التغيريات	 من	 الأنواع	

منهجيا	بالتطورات	الأخرى	التي	توؤثر	على	احل�ساب	اجلاري	

اآثار	 لتقدير	 �ساحلة	 تكون	 وبالتايل	 الق�سري	 الأجل	 يف	

�سهدته	 وما	 اجلاري.	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

املالية	 �سيا�سة	 لت�سديد	 مثال	 يعد	 	1996 عام	 يف	 النم�سا	

العامة	بدافع	تخفي�ض	عجز	املوازنة.	فقد	قامت	ال�سلطات،	

ال�رسائب	 وزيادة	 احلكومية	 النفقات	 بتخفي�ض	 حتديدا،	

للوفاء	مبعايري	عجز	املوازنة	بغر�ض	الن�سمام	اإىل	الحتاد	

النقدي	الأوروبي،	وفقا	ملعاهدة	ما�سرتيخت	لعام	1992،	

اأو	 القت�سادي	 الن�ساط	 فورة	 خماطر	 وجود	 ب�سبب	 ولي�ض	

�سهدته	 وما	 	
7
اجلاري. احل�ساب	 ر�سيد	 حت�سني	 يف	 الرغبة	

كندا	يف	عام	1998	يعد	مثال	لتي�سري	�سيا�سة	املالية	العامة	

الدورية.	 ال�سواغل	 ولي�ض	 الأجل	 طويلة	 العتبارات	 بدافع	

�سامل	 برنامج	 ال�رسائب	جزءا	من	 وحتديدا،	كان	تخفي�ض	

ال�رسيبة	 اإىل	تخفي�ض	معدلت	 ال�رسيبي	يهدف	 لالإ�سالح	

	1997 عام	 يف	 الدويل	 النقد  �سندوق  خرباء  تقرير  يف	 ورد	 ملا	 وفقا	 	 	
7

)�سفحة	4(،	»مع	اجلولة	الأوىل	من	امل�ساركة	يف	الحتاد	النقدي	الأوروبي،	

الحتاد	 ع�سوية	 اإىل	 الن�سمام	 منذ	 الأوىل	 القت�سادية	 لالأولوية	 وحتقيقا	

الأوروبي	يف	عام	1995،	اتفقت	احلكومة	الحتادية	مع	ال�رسكاء	الجتماعيني	

ل�سبط	 عامني	 مدته	 مرحلي	 برنامج	 على	 احلكومة	 يف	 الأدنى	 وامل�ستويات	

اأو�ساع	املالية	العامة	وذلك	بغر�ض	تخفي�ض	العجز	الهيكلي.«		
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كما	 الطويل،	 الأجل	 يف	 النمو	 لتح�سني	 احلدي	 الدخل	 على	

الرغبة	 هو	 اأ�سا�سي	 بدافع	 الإ�سايف	 احلكومي	 الإنفاق	 كان	

يف	حت�سني	التعليم	والرعاية	ال�سحية.

امل�سار	 للم�سكالت	 يت�سدى	 التاريخي	 املنهج	 اأن	 ورغم	

من	 كل	 يزال	 ل	 التقليدي،	 باملنهج	 واملرتبطة	 اآنفا	 اإليها	

لبع�ض	 عر�سة	 نتبعه	 الذي	 واملنهج	 التقليدي	 املنهج	

�سبط	 ال�سيا�سات	 �سانعو	 اأجل	 اإذا	 وحتديدا،	 النتقادات.	

اأو�ساع	املالية	العامة	اإىل	اأن	ينتع�ض	القت�ساد،	�سي�ساحب	

اقت�سادية	مواتية	�سواء	با�ستخدام	املنهج	 ال�سبط	تطورات	

التقليدي	اأو	املنهج	الذي	نتبعه.	ومن	ناحية	اأخرى،	اإذا	زادت	

هبوط	 مراحل	 اأثناء	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 �رسعة	

لتخفي�ض	 مرغوب	 م�سار	 يف	 للبقاء	 القت�سادي	 الن�ساط	

مواتية	 غري	 اقت�سادية	 نتائج	 ال�سبط	 �سي�ساحب	 العجز،	

نتبعه.	 الذي	 املنهج	 اأو	 التقليدي	 املنهج	 با�ستخدام	 �سواء	

املحتملة	 التحيزات	 لهذه	 الكلي	 الجتاه	 �سيكون	 وبالتايل	

غري	وا�سح.	اإىل	جانب	ذلك،	اإذا	ظهرت	الدوافع	الدورية	وراء	

املنهج	 �سيقوم	 التاريخية،	 ال�سجالت	 يف	 ال�سيا�سة	 توقيت	

	
8
التاريخي	بر�سدها	وا�ستبعادها،	مما	يحد	من	التحيز.

يف	 تغطيتها	 متت	 التي	 اقت�سادا	 ع�رس	 لل�سبعة	 بالن�سبة	

الفرتة	1978-2009	)مبجموع	544	م�ساهدة	ح�سب	البلد	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 تغيريا	 	291 ر�سد	 مت	 ال�سنة(،	 ـ	

	
9
اخلارجية. اأو	 الدورية	 العتبارات	 بدافع	 اإجراوؤها	 يتم	 مل	

ثلثي	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 اإجراءات	 وت�سكل	

مرات	 عدد	 	1-4 البياين	 ال�سكل	 ويبني	 تقريبا.	 الإجراءات	

اإجراءات	 اتخاذ	 على	 القائم	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	

القت�سادات	 ويف	 ال�سنة	 ح�سب	 موزعة	 املالية	 والتو�سعات	

التي	ت�سملها	العينة.	ومتو�سط	التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	

العامة	يعادل	�سبطا	لأو�ساع	املالية	العامة	بن�سبة	%0.4	

من	 الإجراءات	 نطاق	 وميتد	 املحلي،	 الناجت	 اإجمايل	 من	

اإجمايل	 من	 	%4.7 بن�سبة	 العامة	 املالية	 لأو�ساع	 �سبط	

اإجمايل	 من	 	%3.5 بن�سبة	 مايل	 تو�سع	 اإىل	 املحلي	 الناجت	

الناجت	املحلي.

		ي�سجل	كل	من	املنهج	التقليدي	واملنهج	التاريخي	الذي	نتبعه	التغيريات	
8

يعني	 ما	 وهو	 اإعالنها،	 عند	 ولي�ض	 تنفيذها	 عند	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

Ramey (2011).	لكن	وفقا	 اإليها	درا�سة	 اأ�سارت	 اآثار	التنبوؤ	التي	 اإغفال	دور	

من	 	،Beetsma, Giuliodori and Klaassen (2008) درا�سة	 يف	 ورد	 ملا	

امل�ستخدم	يف	هذه	 ال�سنوي	 بالتواتر	 اأقل	 بدور	 التنبوؤ	 اآثار	 تقوم	 اأن	 املحتمل	

 Ramey (2011) درا�سة	 امل�ستخدم	يف	 �سنوي	 الربع	 بالتواتر	 ولي�ض	 الدرا�سة	

	.and Romer and Romer (2010)
وبلجيكا،	 والنم�سا،	 اأ�سرتاليا،	 تغطيتها	 التي	متت	 القت�سادات	 تت�سمن	 	 	

9

واليابان،	 واإيطاليا،	 واآيرلندا،	 واأملانيا،	 وفرن�سا،	 وفنلندا،	 والدامنرك،	 وكندا،	

والوليات	 املتحدة،	 واململكة	 وال�سويد،	 واإ�سبانيا،	 والربتغال،	 وهولندا،	

املتحدة.
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الآثار املقدرة ل�صيا�صة املالية العامة على 

احل�صاب اجلاري

القائمة	 العامة	 التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	 بعد	ر�سد	

مبا�رسة	 اإح�سائية	 اأ�ساليب	 ن�ستخدم	 اإجراءات،	 اتخاذ	 على	

اجلاري،	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اأثر	 لتقدير	

 Cerra and	درا�ستي	يف	الواردة	لتلك	مماثلة	منهجية	وهي

Saxena (2008)، و		Romer and Romer (2010)،	وغريهما.	
وحتديدا،	جنري	انحدارا	للتغريات	يف	ن�سبة	ر�سيد	احل�ساب	

املتاأخرة	 قيمها	 على	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 اجلاري	

)لر�سد	الديناميكية	الطبيعية	للح�ساب	اجلاري(	وعلى	القيم	

�سيا�سة	 �سعيد	 على	 املتخذ	 للتدبري	 واملتاأخرة	 املتزامنة	

اأي�سا	 مقي�سة	 اإجراءات،	 اتخاذ	 على	 القائمة	 العامة	 املالية	

اإدراج	 �ساأن	 ومن	 	
10

املحلي. الناجت	 اإجمايل	 من	 كن�سبة	

املالية	 �سيا�سة	 يف	 للتغيريات	 يتيح	 اأن	 املتاأخرة	 القيم	

تاأخري.	 فرتة	 بعد	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 تعمل	 اأن	 العامة	

اأي�سا	جمموعة	كاملة	من	الآثار	الزمنية	 وت�سمل	املوا�سفة	

اأ�سعار	 كالتغريات	يف	 املعتادة،	 ال�سدمات	 الثابتة	ملراعاة	

ملراعاة	 الُقْطرية	 اخل�سو�سية	 ذات	 الثابتة	 والآثار	 النفط،	

الختالفات	يف	املراكز	اخلارجية	املعتادة	لالقت�سادات.	

للتغيريات	 الكلي	 االأثر  تقدير	 يف	 نرغب	 لأننا	 ونظرا	

ندرج	 ل	 اجلاري،	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

القنوات	املحتملة	لنتقال	اآثار	�سيا�سة	املالية	العامة،	ك�سعر	

تف�سريية	 كمتغريات	 الأ�سا�سي،	 الفائدة	 �سعر	 اأو	 ال�رسف	

املن�ساأ	 على	 نعتمد	 عامة،	 وكقاعدة	 النموذج.	 يف	 اإ�سافية	

مت	 التي	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 للتغيريات	 اخلارجي	

ر�سدها	من	خالل	املنهج	التاريخي	للح�سول	على	تقديرات	

فهذا	 العامة.	 املالية	 ل�سيا�سة	 ال�سببي	 لالأثر	 متحيزة	 غري	

	
11

املن�ساأ	اخلارجي	ميكننا	من	و�سع	موا�سفة	حمدودة.

وتبني	نتائج	النحدار	اأن	للتغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	

اجلاري.	 احل�ساب	 على	 املدى	 وبعيدة	 كبرية	 اآثار	 العامة	

ويبني	ال�سكل	البياين	4-2	اأن	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	

بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	يوؤدي	اإىل	زيادة	ر�سيد	

احل�ساب	اجلاري	بن�سبة	0.6	نقطة	مئوية	من	اإجمايل	الناجت	

اأعوام،	تظل	الزيادة	يف	 املحلي	خالل	عامني.	وبعد	خم�سة	

ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	متجاوزة	0.5%	من	اإجمايل	الناجت	

		راجع	امللحق	4-1	لالطالع	على	و�سف	مل�سادر	البيانات	واإن�سائها،	
10

التقدير	 منهجية	 حول	 التفا�سيل	 من	 مزيد	 على	 لالطالع	 	2-4 وامللحق	

واختبارات	الثبات	الإ�سافية.

ر�سيد	 ن�سبة	 ا�ستجابة	 لتح�سني	 املقدرة	 ال�ستجابات	 جتميع	 يتم	 	 	
11

املالية	 �سيا�سة	 دائم	يف	 لتغيري	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 اجلاري	 احل�ساب	

العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	وتبني	الأ�سكال	البيانية	التالية	

تلك	 عك�ض	 املايل	 التو�سع	 اآثار	 و�ستكون	 العامة؛	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 اآثار	

الآثار.	ويف	اختبارات	الثبات	الواردة	يف	امللحق	4-2،	نبني	اأن	لتدابري	�سبط	

احل�ساب	 على	 تقريبا	 متماثلة	 اآثار	 املايل	 والتو�سع	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

اجلاري.	ول	ميكننا	اإنكار	اأن	اأحجامها	متطابقة.

	وبالن�سبة	للنتيجة	املتعلقة	بوجود	ارتباط	كبري	
12

املحلي.

طائفة	 اأي�سا	 اجتازت	 فقد	 العجز	 تواأم	 بني	 املدى	 وبعيد	

متنوعة	من	اختبارات	الثبات،	مبا	يف	ذلك	مناهج	التقدير	

ال�ساذة،	 القيم	 وا�ستبعاد	 البديلة،	 واملوا�سفات	 املختلفة،	

العامة،	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 التغيريات	 اأنواع	 بني	 والتمييز	

ح�سبما	ورد	يف	امللحق	2-4.

يف	املقابل،	ي�سري	ا�ستخدام	املنهج	التقليدي	القائم	على	

اأن	 اإىل	 الدورية	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	

هذه	 ويف	 	
13

بكثري. اأقل	 اأثر	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	

العامة	بن�سبة	1%	من	 اأو�ساع	املالية	 احلالة،	يوؤدي	�سبط	

اجلاري	 احل�ساب	 ر�سيد	 زيادة	 اإىل	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 فقط	 مئوية	 نقطة	 	0.1 بن�سبة	

وتاأتي	 الوقت.	 مبرور	 الأثر	 هذا	 تال�سي	 مع	 عامني،	 خالل	

الواردة	 التقديرات	 مع	 عام	 بوجه	 مت�سقة	 النتيجة	 هذه	

على	 اأُجريت	 التي	 املتخ�س�سة	 القت�سادية	 الدرا�سات	 يف	

املرتبط	 التحيز	 اأن	 اإىل	 ي�سري	 مما	 املتقدمة،	 القت�سادات	

باملنهج	التقليدي	قد	يكون	كبريا.	

قنوات تعديل املركز اخلارجي

العامة	 املالية	 ر�سيد	 قوي	بني	 ارتباط	 اإثبات	وجود	 بعد	

الق�سم	كيفية	 ور�سيد	احل�ساب	اجلاري	اخلارجي،	يتناول	هذا	

تاأثري	�سيا�سة	املالية	العامة	على	احل�ساب	اجلاري.	هل	الأمر	

تخفي�ض	 اإىل	 يوؤدي	 العامة	 املالية	 لأو�ساع	 �سبط	 جمرد	 هو	

ذلك؟	 اأكرث	من	 هو	 ما	 اأن	هناك	 اأم	 والواردات،	 املحلي	 الطلب	

الن�ساط	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اأثر	 با�ستعرا�ض	 ونبداأ	

الف�سل	 يف	 الواردة	 النتائج	 بتحديث	 نقوم	 ثم	 القت�سادي،	

االقت�ساد  اآفاق  تقرير	 من	 	2010 اأكتوبر	 عدد	 يف	 الثالث	

اخلا�سة	 املو�سعة	 البيانات	 جمموعة	 با�ستخدام	 العاملي 

والواردات	 وال�ستثمار،	 الدخار	 ا�ستجابات	 نتناول	 ثم	 بنا.	

ول�ستك�ساف	 الفائدة.	 واأ�سعار	 ال�رسف	 واأ�سعار	 وال�سادرات،	

هذه	القنوات،	ن�ستخدم	نف�ض	النموذج	الإح�سائي	امل�ستخدم	يف	

احل�ساب	اجلاري،	لكن	مع	املتغريات	الأخرى	املعنية	كاملتغري	

املنهج	 با�ستخدام	 املتغريات	 بع�ض	 حتليل	 نكرر	 كما	 التابع.	

التقليدي	القائم	على	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	

الدورية	لإلقاء	ال�سوء	على	ال�سبب	الذي	يجعل	الأثر	املقدر	على	

احل�ساب	اجلاري	اأكرب	وفقا	للمنهج	الذي	نتبعه.

 Kumhof and	درا�سة	اإليه	تو�سلت	الذي	احلجم	الأثر	هذا	حجم	يقارب		
12

Laxton (2009)	يف	عمليات	املحاكاة	با�ستخدام	منوذج	غري	ريكاردي	متت	
اأ�رس	 اقت�ساد	مفتوح	يبني	 الع�سوائي	يف	 الديناميكي	 العام	 للتوازن	 معايرته	

معي�سية	حمددة	الأجل.

الواردة	 الدورية	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدلة	 البيانات	 ا�ستخدام	 مت	 	 	
13

للموؤلفني	 امتناننا	 عن	 ونعرب	 	.Alesina and Ardagna (2010) درا�سة	 يف	

لإطالعنا	على	البيانات	املتوفرة	لديهم.
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الن�صاط االقت�صادي

اأثر	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 يكون	 ما	 عادة	

	،3-4 البياين	 )ال�سكل	 القت�سادي	 الن�ساط	 على	 انكما�سي	

اأو�ساع	املالية	 	وحتديدا،	يوؤدي	�سبط	
14

اخلطوط	الزرقاء(.

اإىل	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%1 يعادل	 الذي	 العامة	

الناجت	 اإجمايل	 من	 	%0.6 بن�سبة	 احلقيقي	 الناجت	 تخفي�ض	

خالل	 جزئي	 تعايف	 حدوث	 مع	 عامني،	 خالل	 املحلي	

من	 باأكرث	 املحلي	 الطلب	 وينكم�ض	 التالية.	 القليلة	 الأعوام	

1%	خالل	عامني؛	ومن	املحتمل	اأن	يوؤدي	هذا	النكما�ض	اإىل	

حت�سني	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري،	من	خالل	انخفا�ض	الطلب	

على	الواردات	وال�ستثمار	املحلي.

القائم	 التقليدي	 املنهج	 ا�ستخدام	 ي�سري	 املقابل،	 يف	

اإىل	 الدورية	 العوامل	 املعدل	ل�ستبعاد	 الأويل	 الر�سيد	 على	

م�سقة،	 بال	 يتم	 ما	 عادة	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 اأن	

الق�سري	 الأجل	 يف	 املحلي	 والطلب	 الناجت	 يرتفع	 حيث	

يوؤدي	 وحتديدا،	 احلمراء(.	 اخلطوط	 	،3-4 البياين	 )ال�سكل	

�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	

املحلي	اإىل	زيادة	الناجت	بن�سبة	0.3%	خالل	عامني،	بينما	

يرتفع	الطلب	املحلي	بن�سبة	0.5%.	غري	اأن	هذه	النتيجة	قد	

املالية	 �سيا�سة	 موقف	 ملقيا�ض	 الداخلية	 الطبيعة	 تعك�ض	

العامة	القائم	على	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	

يوؤدي	 املثال،	 �سبيل	 فعلى	 	
15

اآنفا. ورد	 ح�سبما	 الدورية،	

اإىل	حت�سني	الر�سيد	 حدوث	طفرة	يف	�سوق	الأوراق	املالية	

زيادة	 الدورية	من	خالل	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	

الأرباح	الراأ�سمالية	والإيرادات	ال�رسيبية	املعدلة	ل�ستبعاد	

التطورات	 تنعك�ض	هذه	 اأن	 املحتمل	 الدورية.	ومن	 العوامل	

اأي�سا	يف	ارتفاع	ال�ستهالك	وال�ستثمار.	وبالتايل،	فمن	غري	

املثري	للده�سة	اأن	يتو�سل	املنهج	التقليدي	اإىل	اأدلة	�سعيفة	

على	حدوث	اآثار	انكما�سية	على	الن�ساط	القت�سادي.			

االدخار واال�صتثمار

ر�سيد	 حت�سني	 اإىل	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 يوؤدي	

وزيادة	 ال�ستثمار	 انخفا�ض	 خالل	 من	 اجلاري	 احل�ساب	

الدخار	القومي.	ويبني	ال�سكل	البياين	4-4	اأن	�سبط	اأو�ساع	

اإجمايل	الناجت	املحلي	يوؤدي	 املالية	العامة	بن�سبة	1%	من	

غالبا	اإىل	زيادة	الدخار	القومي	بن�سبة	0.35%	من	اإجمايل	

الناجت	املحلي	خالل	ثالثة	اأعوام.	ويف	الوقت	نف�سه،	تنخف�ض	

ن�سبة	ال�ستثمار	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	مبقدار	0.3	نقطة	

مئوية	خالل	عامني،	مع	حدوث	انتعا�ض	طفيف	بعد	ذلك.

		تت�سق	هذه	النتائج	مع	تلك	الواردة	يف	الف�سل	الثالث	يف	عدد	اأكتوبر	
14

البيانات	 جمموعة	 اإىل	 ا�ستنادا	 العاملي،	 االقت�ساد  اآفاق  تقرير	 من	 	2010

ال�سابقة	التي	ت�سمل	15	بلدا	وبدون	التو�سعات	املالية	الإ�سافية	التي	جُترى	

بدافع	حتقيق	الأهداف	غري	الدورية	الواردة	يف	هذا	الف�سل.

القائم	على	 التحليل	لالختالفات	بني	املنهج	 		لالطالع	على	مزيد	من	
15

الن�ساط	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 واأثر	 التقليدي	 واملنهج	 اإجراءات	 اتخاذ	

Guajardo, Leigh, and Pescatori (2011)	راجع	القت�سادي،
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وكما	يت�سح	من	اللوحة	ال�سفلى	من	ال�سكل	البياين	4-4،	

املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 على	 القائم	 املنهج	 عنوان	 حتت	

ل�ستبعاد	العوامل	الدورية،	يرتفع	ال�ستثمار	بالفعل	يف	الأجل	

الق�سري،	ومبا	يعادل	اإىل	حد	كبري	الزيادة	يف	الدخار	القومي	

امل�ساحبة	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.	وحتديدا	فاإن	�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	

والقائم	على	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	

من	 مئوية	 نقطة	 	0.3 بن�سبة	 ال�ستثمار	 يف	 زيادة	 ي�ساحبه	

اإجمايل	الناجت	املحلي	خالل	ثالثة	اأعوام.	ويف	الأجل	الق�سري،	

الدخار	 يف	 الزيادة	 من	 اأقل	 ال�ستثمار	 يف	 الزيادة	 تكون	

ـ	 بن�سبة	0.4	نقطة	مئوية	خالل	عامني	 الذي	يرتفع	 القومي	

احل�ساب	اجلاري.	غري	 الطفيف	يف	ر�سيد	 التح�سن	 يف�رس	 مما	

الطبيعة	 يعك�ض	 قد	 ال�ستثمار	 يف	 احلاد	 الرتفاع	 هذا	 اأن	

على	 القائم	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 موقف	 ملقيا�ض	 الداخلية	

ورد	 كما	 الدورية،	 العوامل	 ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	

املنهج	 يتو�سل	 اأن	 للده�سة	 املثري	 غري	 فمن	 وبالتايل،	 اآنفا.	

القائم	على	الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	

16
اإىل	اأدلة	�سعيفة	على	ارتباط	تواأم	العجز.

ال�ستثمار	 على	 املقدرة	 الآثار	 بني	 ال�سديد	 الختالف	 اإن	

عرب	التغيريات	القائمة	على	اتخاذ	اإجراءات	وتلك	القائمة	على	

الر�سيد	الأويل	املعدل	ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	يبني	اأهمية	

خيار	حتديد	�سيا�سة	املالية	العامة.	ومن	هنا،	لن	نركز	اإل	على	

النتائج	با�ستخدام	املنهج	القائم	على	اتخاذ	اإجراءات	لتحديد	

�سيا�سة	املالية	العامة.	

لالدخار	 واخلا�سة	 العامة	 املكونات	 ف�سلنا	 واإذا	

من	 	%0.6 بن�سبة	 يرتفع	 العام	 الدخار	 اأن	 جند	 وال�ستثمار،	

اإجمايل	الناجت	املحلي،	بينما	ينخف�ض	ال�ستثمار	العام	بنحو	

0.2%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	)ال�سكل	البياين	4-5،	اللوحة	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 التغيريات	 فاإن	 وبالتايل	 العليا(.	

	%1 بن�سبة	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 اإجراوؤها	 يتم	 التي	

الكلي	 الر�سيد	 حت�سن	 اإىل	 توؤدي	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	

حت�سن	 يكون	 ول	 املحلي.	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%0.8 بنحو	

اأول،	ل�سبط	 اأ�سباب.	 ر�سيد	املالية	العامة	كامال،	وذلك	لعدة	

القت�سادي،	 الن�ساط	 على	 �سار	 اأثر	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

وتعمل	اأدوات	ال�سبط	التلقائي	على	موازنة	جزء	من	املدخرات	

تنفيذ	 اأحيانا	 ميكن	 ثانيا،	 الأقل.	 على	 املوازنة	 يف	 املدرجة	

تدابري	تن�سيطية	ا�ستن�سابية	معاك�سة	لالجتاهات	الدورية،	مما	

	
17

يعمل	اأي�سا	على	موازنة	جزء	من	املكا�سب	املحتملة.

		الختالف	الكبري	بني	ال�ستجابة	للتغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	
16

املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 على	 القائمة	 وتلك	 الإجراءات	 اتخاذ	 على	 القائمة	

ل�ستبعاد	العوامل	الدورية	ينطبق	اأي�سا	على	ا�ستجابة	�سعر	ال�رسف	احلقيقي	

الر�سيد	 على	 القائم	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 ملواجهة	 يرتفع	 والذي	

اأو�ساع	 وينخف�ص	ملواجهة	�سبط	 الدورية	 العوامل	 املعدل	ل�ستبعاد	 الأويل	

املالية	العامة	القائم	على	اتخاذ	الإجراءات،	ح�سبما	يرد	لحقا.	

�رسعت	 حيث	 	،1982 عام	 يف	 اأملانيا	 يف	 حدث	 ما	 ذلك	 على	 مثال	 	 	
17

احلكومة	يف	اإجراء	ال�سبط،	غري	اأن	التطورات	القت�سادية	على	مدار	العام	اأدت	

اإىل	اتخاذ	بع�ض	التدابري	التو�سعية	املعاك�سة	لالجتاهات	الدورية،	مما	خف�ض	

املدخرات	التي	مت	حتقيقها	من	تدابري	ال�سبط.	

 …OÉ°üàb’G •É°ûædG ≈∏Y ™≤J »àdG QÉKB’G :3-4 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG
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وتبدو	ا�ستجابة	الدخار	وال�ستثمار	اخلا�ض	للتغيريات	

يف	�سيا�سة	املالية	العامة	�سعيفة	ن�سبيا.	فهناك	انخفا�ض	

اللوحة	 	،5-4 البياين	 )ال�سكل	 اخلا�ض	 الدخار	 يف	 طفيف	

جزئيا.	 اإل	 العام	 الدخار	 يف	 الرتفاع	 يقابل	 ل	 ال�سفلى(	

	واإذا	
18

ونتيجة	لذلك،	يرتفع	الدخار	القومي	ارتفاعا	كبريا.

انتقلنا	لال�ستثمار،	�سنجد	اأن	ال�ستثمار	اخلا�ض	ينخف�ض	يف	

الن�ساط	القت�سادي	 الق�سري،	رمبا	كرد	فعل	ل�سعف	 الأجل	

نتيجة	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.	غري	اأن	هذا	النخفا�ض	

يكون	موؤقتا.	فبحلول	العام	الثاين	بعد	ال�سبط،	جند	اأن	ن�سبة	

اإىل	 تعود	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 اخلا�ض	 ال�ستثمار	

م�ستواها	ال�سابق	لل�سبط.	وبالتايل	فاإن	حت�سن	الفجوة	بني	

الدخار	وال�ستثمار	العام	هي	التي	توؤدي	اإىل	حت�سن	ر�سيد	

احل�ساب	اجلاري.

ال�صادرات والواردات واالأ�صعار الن�صبية

رغم	اأن	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	يتح�سن	كرد	فعل	ل�سبط	

اأو�ساع	املالية	العامة،	فقد	ل	ُينظر	اإىل	هذا	التح�سن	نظرة	

اإيجابية	اإذا	ما	حدث	فقط	نتيجة	انخفا�ض	الواردات	ب�سبب	

انكما�ض	الطلب	املحلي.	وملعرفة	ما	اإذا	كان	الأمر	كذلك	اأم	

ل،	نبحث	يف	�سلوك	�سادرات	وواردات	ال�سلع	واخلدمات	كرد	

فعل	للتغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة.	وكما	يتبني	لنا	

فاإن	حت�سن	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	يحدث	من	خالل	ارتفاع	

اأو�ساع	 �سبط	 ويوؤدي	 الواردات.	 وانخفا�ض	 ال�سادرات	

اإىل	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%1 بن�سبة	 العامة	 املالية	

الأجل	 يف	 	%1 عن	 قليال	 يقل	 مبا	 ال�سادرات	 حجم	 ارتفاع	

الق�سري،	واإىل	انخفا�ض	حجم	الواردات	مبا	يزيد	قليال	على	

	ويف	الأجل	املتو�سط،	يقل	الأثر	
19

1%	)ال�سكل	البياين	6-4(.

على	 الأثر	 يظل	 بينما	 	،%0.5 حوايل	 اإىل	 ال�سادرات	 على	

الواردات	متجاوزا	%1.

فماذا	وراء	هذا	الرتفاع	يف	ال�سادرات	والنخفا�ض	يف	

الواردات؟	اأحد	العوامل	املهمة،	ح�سبما	يبني	ال�سكل	البياين	

العليا	 )اللوحة	 التغري	يف	�سعر	ال�رسف	احلقيقي	 4-7،	هو	

	%1 بن�سبة	 ينخف�ض	 احلقيقي	 ال�رسف	 ف�سعر	 الي�رسى(.	

التالية.	 القليلة	 الأعوام	 خالل	 منخف�سا	 ويظل	 عام	 خالل	

مدفوعا	 احلقيقي	 النخفا�ض	 يكون	 الق�سري،	 الأجل	 ويف	

اأما	يف	 اليمنى(.	 العليا	 )اللوحة	 ا�سمي	 بانخفا�ض	 بالكامل	

منخف�سة	 للعملة	 احلقيقية	 القيمة	 فتظل	 املتو�سط،	 الأجل	

نتيجة	انخفا�ض	الأ�سعار	الن�سبية	املحلية	)اللوحة	الو�سطى	

الزيادة	يف	 اأن	 الذي	يفرت�ض	 الريكاردي	 التعادل	 يعد	ذلك	دليال	�سد	 	 	
18

الدخار	اخلا�ض	ملواجهة	 انخفا�سا	يف	 بالكامل	 يقابلها	 الدخار	احلكومي	

انخفا�ض	ال�رسائب	املتوقعة	يف	امل�ستقبل.		

فاإن	 املحلي،	 الناجت  اإجمايل  من  مئوية  كن�سبة  ذلك	 عن	 التعبري	 عند	 	 	
19

حت�سن	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	يكون	مدفوعا	يف	الأ�سا�ض	بزيادة	ال�سادرات.
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املحلية	 الأ�سعار	 انخفا�ض	 يف	 ذلك	 ويت�سح	 	
20

الي�رسى(.

يف	 وحتديدا	 التجاريني	 ال�رسكاء	 لدى	 بالأ�سعار	 مقارنة	

اليمنى(.	 الو�سطى	 )اللوحة	 العمل	 وحدة	 تكاليف	 انخفا�ض	

حجم	 ارتفاع	 يدعم	 قد	 الن�سبية	 الأ�سعار	 يف	 التغري	 وهذا	

يثري	 ومما	 العامة.	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 بعد	 ال�سادرات	

والواردات	 لل�سادرات	 املقدرة	 ال�ستجابات	 اأن	 الهتمام	

التغري	 �سمنا	 اإليها	 ي�سري	 التي	 تلك	 مع	 عام	 بوجه	 تت�سق	

التجارة	 ومرونات	 احلقيقي	 ال�رسف	 �سعر	 يف	 املقدر	

	ومن	العوامل	التي	قد	ت�سهم	يف	انخفا�ض	�سعر	
21

القيا�سية.

حيث	 ال�سفلى(،	 )اللوحات	 الفائدة	 اأ�سعار	 انخفا�ض	 العملة	

الق�سري	 الأجل	 الأ�سا�سي	يف	 الفائدة	 �سعر	 ينخف�ض	كل	من	

بالعائد	على	 )مقي�سا	هنا	 الطويل	 الأجل	 الفائدة	يف	 و�سعر	

�سندات	حكومية	مدتها	10	�سنوات(	بنحو	10	نقاط	اأ�سا�ض.	

للتوازن	 منوذج	 يف	 الفائدة	 اأ�سعار	 ا�ستجابة	 ذلك	 وي�سبه	

.(Clinton and others, 2010)	القيا�سي	الديناميكي	العام

ماذا يحدث عند تقييد ال�صيا�صة النقدية واأ�صعار 

ال�رصف؟

التي	 الأ�سا�سية	 الآلية	 اأن	 اإىل	 اآنفا	 الواردة	 الأدلة	 ت�سري	

احلقيقي	 النخفا�ض	 هي	 العجز	 تواأم	 ارتباط	 عليها	 يقوم	

يف	�سعر	ال�رسف.	وغالبا	ما	يحدث	ذلك	من	خالل	انخفا�ض	

القيمة	ال�سمية	للعملة.	لكن	كيف	ي�ستجيب	احل�ساب	اجلاري	

ا�ستجابة	 تعذرت	 اإذا	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 للتغيريات	

�سعر	ال�رسف	ال�سمي	وكانت	ال�سيا�سة	النقدية	مقيدة؟	وهل	

تكون	النتيجة	انخفا�ض	ا�ستجابة	احل�ساب	اجلاري؟

العجز	 تواأم	 ارتباط	 تغري	 كيفية	 على	 ال�سوء	 ولإلقاء	

عند	تقييد	�سعر	ال�رسف	ال�سمي	وال�سيا�سة	النقدية،	نقارن	

اأ�سعار	 اأنظمة	 اتباع	 ظل	 يف	 اجلاري	 احل�ساب	 �سلوك	 بني	

اخلروج	 يتم	 مل	 فاإذا	 	
22

املربوطة. وغري	 املربوطة	 ال�رسف	

لن	 املربوطة،	 ال�رسف	 اأ�سعار	 اأنظمة	 حالة	 يف	 الربط	 من	

النقدية	 ال�سيا�سة	 يف	 تغيريات	 اإجراء	 الإمكان	 يف	 يكون	

ل�سعر	 خف�ض	 اإجراء	 اأو	 القت�سادية	 التطورات	 ملواجهة	

الفعلي	احلقيقي	 ال�رسف	 �سعر	 الن�سبة	بني	 باأنه	 الن�سبي	 ال�سعر	 	يعرف	 	
20

وهو	 ال�سمي،	 الفعلي	 ال�رسف	 و�سعر	 امل�ستهلكني	 اأ�سعار	 موؤ�رس	 على	 القائم	

بالتجارة	 املرجح	 الأ�سعار	 ومتو�سط	 املحلية	 الأ�سعار	 بني	 الختالف	 ير�سد	

لدى	ال�رسكاء	التجاريني.

 Bayoumi and Faruqee (1998, p.		درا�سة	ت�سري	املثال،	�سبيل	على		
21

(32		اإىل	اأنه	خالل	عامني،	ينبغي	اأن	يوؤدي	حدوث	انخفا�ض	حقيقي	يف	�سعر	
الواردات	 وانخفا�ض	 	%0.7 بن�سبة	 ال�سادرات	 زيادة	 اإىل	 	%1 بن�سبة	 العملة	

يتمثل	 الدرا�سة،	 قيد	 العينة	 ويف	 الأخرى.	 العوامل	 ثبات	 مع	 	،%0.9 بن�سبة	

يف	 حقيقي	 انخفا�ض	 حدوث	 يف	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 املقدر	 الأثر	

�سعر	العملة	بن�سبة	1%.	وبالتايل	فاإن	املرونات	التقليدية	ت�سري	�سمنا	اإىل	اأن	

الأثر	على	ال�سادرات	والواردات	يبلغ	0.7%	و-	0.9%		على	الرتتيب،	وهو	ما	

يقرتب	من	الآثار	التي	قمنا	بتقديرها.

		راجع	امللحق	4-1	لو�سف	موؤ�رس	نظام	�سعر	ال�رسف.
22
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اأو�ساع	 اأثر	�سبط	 اأن	 اإىل	 النتائج	 وت�سري	 ال�سمي.	 ال�رسف	

يف	 حتى	 كبريا	 يظل	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	

املربوطة	 ال�رسف	 اأ�سعار	 اأنظمة	 تتبع	 التي	 القت�سادات	

ل�سبط	 املقدر	 فالأثر	 العليا(.	 اللوحة	 البياين	8-4،	 )ال�سكل	

اأو�ساع	املالية	العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	

على	احل�ساب	اجلاري	خالل	عامني	يبلغ	0.5%	من	اإجمايل	

الناجت	املحلي	يف	عينة	اأ�سعار	ال�رسف	املربوطة،	ثم	ي�ستقر	

عند	م�ستوى	اأقل	قليال	من	0.5%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	

يف	ال�سنوات	التالية.	

�سعر	 تعديل	 وتعذر	 مقيدة	 النقدية	 ال�سيا�سة	 كانت	 واإذا	

ال�رسف	ال�سمي،	فاإىل	اأي	مدى	تتعقد	عملية	تعديل	املركز	

	8-4 البياين	 ال�سكل	 يف	 الباقية	 اللوحات	 تبني	 اخلارجي؟	

اإىل	تقل�ض	الأ�سعار	 اأو�ساع	املالية	العامة	يوؤدي	 اأن	�سبط	

الفرعية	 العينة	 وا�ستمرارا	يف	 اأكرث	و�سوحا	 ب�سكل	 املحلية	

اإىل	انخفا�ض	�سعر	 لأ�سعار	ال�رسف	املربوطة.	ويوؤدي	ذلك	

ا�سمي.	 انخفا�ض	 اأي	 حدوث	 دون	 حتى	 احلقيقي،	 ال�رسف	

ا�سم	 اأحيانا	 التكاليف	هذا،	الذي	يطلق	عليه	 ويكون	تقل�ض	

»تخفي�ض	قيمة	العملة	داخليا«،	وا�سحا	اأي�سا	يف	انخفا�ض	

تكاليف	وحدة	العمل	بدرجة	اأكرب.	فتقل�ض	الأ�سعار	املحلية	

ر�سيد	 ي�سهم	يف	دعم	حت�سن	 التجاريني	 بال�رسكاء	 مقارنة	

احل�ساب	اجلاري	يف	الأجل	املتو�سط.

روؤى من خالل عمليات املحاكاة القائمة 

على مناذج

ل�سبط	 التاريخية	 للحالت	 حتليال	 ال�سابق	 الق�سم	 تناول	

املالية	 �سيا�سة	 اآثار	 تقييم	 بغر�ض	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

العامة	على	الأر�سدة	اخلارجية.	لكن	التحليل	التاريخي	ميكن	

ول	 قبل؛	 من	 ر�سدها	 مت	 التي	 الأمناط	 على	 فقط	 يعتمد	 اأن	

ميكن	اأن	يقدم	معاجلة	كاملة	لق�سايا	ذات	اأهمية	يف	الوقت	

كاحلد	 املا�سي،	 يف	 تن�ساأ	 كانت	 ما	 نادرا	 ولكنها	 احلا�رس	

فاإنه	 وبالتايل	 ال�سمية.	 الفائدة	 لأ�سعار	 ال�سفري	 ال�سفلي	

ل�ستكمال	التحليل	التجريبي،	يتناول	هذا	الق�سم	ارتباط	تواأم	

اإطار	»املخترب«	املحكم	للنموذج	النقدي	واملايل	 العجز	يف	

العام	 للتوازن	 منوذج	 وهو	 	،(GIMF) املتكامل	 العاملي	

الديناميكي	يهدف	اإىل	حماكاة	الآثار	الناجتة	عن	التغيريات	

23
يف	�سيا�سات	املالية	العامة	وال�سيا�سات	النقدية.

		لالطالع	على	و�سف	للهيكل	النظري	للنموذج	النقدي	واملايل	العاملي	
23

املتكامل،	راجع	امللحق	4-3	ودرا�سة	Kumhof and others (2010).	وتقوم	

	Clinton and others (2010) و	 	Kumhof and Laxton (2009) درا�ستا	

اأو�ساع	املالية	العامة	على	الر�سيد	اخلارجي	با�ستخدام	 اآثار	�سبط	 بدرا�سة	

النموذج	النقدي	واملايل	العاملي	املتكامل.	وكما	يرد	يف	هاتني	الدرا�ستني،	

العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	 على	 القائمة	 املحاكاة	 عمليات	 ت�سفر	

املتكامل	عن	نتائج	تتعلق	باأثر	�سيا�سة	املالية	العامة	على	احل�ساب	اجلاري،	

وهي	نتائج	تتوافق	مع	النتائج	الواردة	يف	الق�سم	ال�سابق	من	هذا	الف�سل.	
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وحتديدا،	ن�سعى	لالإجابة	على	الت�ساوؤلت	التالية:

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 عن	 الناجتة	 الآثار	 تتغري	 كيف	 		•
من	 قريبة	 ال�سمية	 الفائدة	 اأ�سعار	 تكون	 حينما	 العامة	

ال�سفر	ول	ميكن	اأن	ت�سهد	مزيدا	من	النخفا�ض؟

من	 العديد	 تقوم	 عندما	 الآثار	 هذه	 تتغري	 كيف	 		•
باأحجام	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ب�سبط	 القت�سادات	

متماثلة	على	نحو	متزامن؟

ما	مدى	تاأثري	عمليات	الت�سحيح	املتنوعة	لأو�ساع	املالية	 		•
خمتلف	 يف	 اإجراوؤها	 واملخطط	 حاليا	 اجلارية	 العامة	

القت�سادات	على	منط	احل�سابات	اجلارية	يف	خمتلف	اأنحاء	

العامل،	وداخل	املناطق	املختلفة	كمنطقة	اليورو؟

تعديل املركز اخلارجي عندما تكون ال�صيا�صة 

النقدية مقيدة

ق�سرية	 الفائدة	 اأ�سعار	 كانت	 الكبري،	 الركود	 بداية	 منذ	

ال�سفر.	 من	 قريبة	 املتقدمة	 القت�سادات	 كربى	 يف	 الأجل	

غري	اأنه	من	بني	الفرتات	التاريخية	املذكورة	اآنفا،	مل	يظهر	

الفرتات	 اإل	 ال�سفر	 من	 القريبة	 الفائدة	 اأ�سعار	 �سياق	 يف	

التاريخية	اخلا�سة	باليابان	منذ	الت�سعينات.	ويف	الفرتات	

الأخرى،	كان	تخفي�ض	اأ�سعار	الفائدة	ممكنا	وعادة	ما	كان	

يحدث	بعد	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.

�سبط	 اآثار	 لإي�ساح	 املحاكاة	 مناذج	 ن�ستخدم	 ولذلك،	

اأو�ساع	املالية	العامة	على	الأر�سدة	اخلارجية	حينما	تكون	

مزيدا	 ت�سهد	 اأن	 ميكن	 ول	 ال�سفر	 من	 قريبة	 الفائدة	 اأ�سعار	

يقوم	 وندر�ض،	حتديدا،	ماذا	يحدث	عندما	 النخفا�ض.	 من	

اقت�ساد	�سغري	مفتوح،	متت	تهيئته	ليتوافق	مع	اخل�سائ�ض	

الرئي�سية	لكندا،	بتنفيذ	عملية	�سبط	لأو�ساع	املالية	العامة	

ومنط	 ذلك.	 بدون	 اأو	 مقيدة	 نقدية	 �سيا�سة	 باتباع	 �سواء	

ال�سبط	الذي	يبحثه	هذا	الق�سم	هو	تخفي�ض	العجز	مبا	يعادل	

1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	ويتاألف	كليا	من	تخفي�سات	

24
يف	النفقات.

وت�سري	النتائج	اإىل	ما	يلي:

ر�سيد	 يتح�سن	 احلركة،	 حرة	 الفائدة	 اأ�سعار	 تكون	 عندما	 		•
املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 بنحو	0.5%	من	 اجلاري	 احل�ساب	

ا�ستجابة	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة،	وذلك	بعد	عامني	

	وهي	
25

)ال�سكل	البياين	4-9،	اللوحة	العليا،	اخلط	الأزرق(،

ا�ستجابة	مماثلة	لتقديرات	التحليل	التجريبي	الواردة	يف	

يف	 املوؤثرة	 الآليات	 فاإن	 ذلك،	 جانب	 اإىل	 ال�سابق.	 الق�سم	

النموذج	تت�سق	مع	ما	ورد	يف	الق�سم	ال�سابق.	ويوؤدي	�سبط	

		حتديدا،	يقع	ثالثة	اأرباع	تخفي�سات	النفقات	على	ال�ستهالك	احلكومي،	
24

بينما	يقع	ما	تبقى	على	ال�ستثمار	احلكومي.	وكما	يت�سح	من	امللحق	3-4،	

با�ستخدام	 الت�سحيح	 اإجراء	 عند	 متماثلة	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 الآثار	 تكون	

خمتلف	اأدوات	املالية	العامة.	

تتبع	 فاإنها	 النموذج،	 يف	 مقيدة	 غري	 النقدية	 ال�سيا�سة	 تكون	 عندما	 	 	
25

قاعدة	تيلور	يف	حتديد	اأ�سعار	الفائدة.
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القت�سادي،	 الن�ساط	 تراجع	 اإىل	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

وهو	ما	يوؤدي	اإىل	حت�سني	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	نتيجة	

النقدية	 ال�سيا�سة	 تي�سري	 وي�سجع	 الواردات.	 انخفا�ض	

�سعر	 تخفي�ض	 على	 هذه	 ال�سالبة	 الطلب	 �سدمة	 ملواجهة	

ال�رسف،	مما	يعطي	دفعة	لل�سادرات	ويوؤدي	اإىل	مزيد	من	

التح�سن	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري.		

حجم	 يتغري	 ل	 الفائدة،	 اأ�سعار	 تغيري	 يتعذر	 عندما	 		•
ا�ستجابة	احل�ساب	اجلاري	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة،	

اإجمايل	الناجت	املحلي	 حيث	تزيد	قليال	على	0.5%	من	

الأحمر(.	 اخلط	 العليا،	 اللوحة	 	،9-4 البياين	 )ال�سكل	

وهنا،	يفرت�ض	منوذج	املحاكاة	اأن	اأ�سعار	الفائدة	ثابتة	

هذه	 خالل	 املركزي	 البنك	 قدرة	 وعدم	 	
26

عامني. ملدة	

الناجم	 القت�سادي	 الن�ساط	 هبوط	 موازنة	 على	 الفرتة	

انخفا�ض	 اإىل	 يوؤدي	 احلكومية	 النفقات	 تخفي�ض	 عن	

كان	 مما	 حدة	 اأكرث	 ب�سورة	 والت�سخم	 الكلي	 الطلب	

النقدية	 ال�سيا�سة	 كانت	 اإذا	 احلال	 عليه	 يكون	 اأن	 ميكن	

الن�ساط	 يف	 هبوط	 من	 ذلك	 عن	 ينتج	 وما	 مقيدة.	 غري	

املحلية	 الن�سبية	 الأ�سعار	 يف	 وانخفا�ض	 القت�سادي	

يوؤدي	اإىل	»تخفي�ض	قيمة	العملة	داخليا«	وهو	ما	يعطي	

	وبالتايل	
27

دفعة	لل�سادرات	ال�سافية	واحل�ساب	اجلاري.

فاإن	املحاكاة	القائمة	على	النماذج	توؤيد	نتيجة	التحليل	

تعديلها	 يتم	 اخلارجية	 الأر�سدة	 اأن	 وهي	 التجريبي	

بنف�ض	احلجم	حتى	اإذا	كانت	ال�سيا�سة	النقدية	مقيدة.

ال�صبط املتزامن واملوحد لأو�صاع املالية العامة 

على م�صتوى العامل

على	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 اآثار	 تتغري	 كيف	

القت�سادات	 من	 العديد	 تقوم	 عندما	 اجلاري	 احل�ساب	

بال�سبط	على	نحو	متزامن؟	يت�سم	هذا	ال�سوؤال	بالأهمية	يف	

الوقت	احلا�رس،	نظرا	لأن	العديد	من	القت�سادات	قد	بداأت	

يف	تنفيذ	عملية	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.

املحاكاة	 مناذج	 تقوم	 الق�سية،	 هذه	 اإىل	 وللت�سدي	

اإل	 العامة	 املالية	 عجز	 خف�ض	 فيه	 يتم	 ل	 و�سع	 مبقارنة	

اأعوام	 ثالثة	 ـ	 طويلة	 ملدة	 الفائدة	 اأ�سعار	 تخفي�ض	 خيار	 اإلغاء	 عند	 	 	
26

النموذج	 عن	 ين�ساأ	 ـ	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	 يف	 اأكرث	 اأو	

ح�ساب	 تعقيد	 اإىل	 يوؤدي	 ما	 وهو	 م�ستقرة،	 غري	 كلية	 اقت�سادية	 ديناميكية	

نتائج	املحاكاة.	وعلى	�سبيل	التب�سيط،	يغفل	التحليل	اإمكانية	ا�ستجابة	البنك	

اأو	 الكمي	 كالتي�سري	 تقليدية،	 غري	 نقدية	 اأدوات	 با�ستخدام	 لل�سبط	 املركزي	

النوعي.	واإذا	ما	مت	ا�ستخدام	هذه	ال�سيا�سات	يف	دعم	الناجت	ملواجهة	ال�سبط،	

ال�سفلي	 احلد	 اأثر	 تقدير	 يف	 تبالغ	 قد	 هنا	 امل�ستخدمة	 املحاكاة	 مناذج	 فاإن	

ال�سفري	لأ�سعار	الفائدة.

		باملثل،	وح�سبما	ت�سري	عمليات	املحاكاة	الإ�سافية،	عندما	يكون	�سعر	
27

للتطورات	 النقدية	 ال�سيا�سة	 ا�ستجابة	 ال�رسف	ال�سمي	مثبتا	وبالتايل	تكون	

املحلية	مقيدة،	ينخف�ض	الطلب	الكلي	والأ�سعار	الن�سبية	املحلية	ب�سورة	اأكرب	

مما	يكون	عليه	احلال	عندما	يكون	�سعر	ال�رسف	مرنا.	غري	اأن	تعديل	احل�ساب	

اجلاري	يكون	بنف�ض	احلجم.	

á«dÉŸG ´É°VhCG §Ñ°V øY áŒÉædG QÉKB’G :8-4 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG

 º¶f πX ‘ »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe %1 áÑ°ùæH áeÉ©dG 

áWƒHôŸG ÒZh áWƒHôŸG ±öüdG QÉ©°SCG

áWƒHôŸG º¶ædG áWƒHôŸG ÒZ º¶ædG

1- ôØ°U 1 2 3 4 5

2-

1-

ôØ°U

1

2

3 »ª°S’G ±öüdG ô©°S

(%)

1- ôØ°U 1 2 3 4 5
3-

2-

1-

ôØ°U

1
»≤«≤◊G ±öüdG ô©°S

(%)

…QÉ÷G ÜÉ°ù◊G

(»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe %)

 ¿ƒµj ¬æµd ,ºé◊G ¢ùØæH …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G πjó©J ¿ƒµj ,•ƒHôŸG ±öüdG ô©°S ΩÉ¶f πX ‘

.πª©dG IóMh ∞«dÉµJh á«Ñ°ùædG QÉ©°SC’G ‘ ÈcCG ¢VÉØîfÉH ÉHƒë°üe

1- ôØ°U 1 2 3 4 5
3-

2-

1-

ôØ°U

1
πª©dG IóMh ∞«dÉµJ

(%)

1- ôØ°U 1 2 3 4 5

2-

1-

ôØ°U

1 á«∏ëŸG á«Ñ°ùædG QÉ©°SC’G

(%)

1- ôØ°U 1 2 3 4 5
0̂ 5-

0̂0

0̂ 5

1 0̂

1^5

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùM :Qó°üŸG

 §Ñ°†dG áæ°S ¤EG Ò°ûj ôØ°U øeõdG å«M ,äGƒæ°ùdG ¤EG Ò°ûJ »æ«°ùdG QƒëŸG äGóMh :áXƒë∏e

 ¿ƒµJh .§≤ædÉH ôjó≤àdG  ∫ƒM %90 ≠dÉÑdG  á≤ãdG  π°UÉa ¤EG  á©£≤àŸG •ƒ£ÿG Ò°ûJh .‹ÉŸG

 ‹ÉŸG  ™°SƒàdG  ôKCG  ¿ƒµjh  .äGAGôLEG  PÉîJG  ≈∏Y  áªFÉb  áeÉ©dG  á«dÉŸG  á°SÉ«°S  ‘ äGÒ«¨àdG

  .áeÉ©dG á«dÉŸG ´É°VhCG §Ñ°†d áHÉéà°S’G ¢ùµY



اآفاق	القت�ساد	العاملي:	تباطوؤ	يف	النمو	وت�ساعد	يف	املخاطر	

�صندوق النقد الدويل		|	�سبتمرب	2011 	148

على	 الإجراء	 بهذا	 اأجمع	 العامل	 فيه	 يقوم	 بو�سع	 كندا	 يف	

امل�ستوى	 على	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 )�سبط	 متزامن	 نحو	

العاملي(	وبنف�ض	احلجم.	ون�ستعني	بكندا	مرة	اأخرى	لإي�ساح	

حالة	اقت�ساد	�سغري	مبا	يكفي	لعدم	انتقال	الآثار	منه	اإىل	

بقية	العامل	اإل	يف	اأقل	احلدود	لكنه	اقت�ساد	مفتوح	مبا	يكفي	

لأن	تكون	اآثار	انكما�ض	املالية	العامة	يف	بقية	العامل	كبرية	

	
28

على	الر�سيد	اخلارجي	لهذا	القت�ساد	وناجته.

تخفي�ض	 على	 الت�سحيح	 ينطوي	 اأ�رسنا،	 اأن	 �سبق	 وكما	

ن�سبة	العجز	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	مبقدار	نقطة	مئوية	

الت�سحيح	كليا	 واحدة	يف	كافة	القت�سادات،	حيث	يتاألف	

اأرباع	تخفي�سات	 النفقات.	ويقع	ثالثة	 من	تخفي�سات	يف	

النفقات	على	ال�ستهالك	احلكومي،	بينما	يقع	ما	تبقى	على	

ال�ستثمار	احلكومي.	ونفرت�ض	اأن	ال�سيا�سة	النقدية	ل	ميكنها	

عامني،	 ملدة	 العامل	 بقية	 يف	 اأو	 كندا	 يف	 �سواء	 ال�ستجابة	

حتى	يكون	و�سعها	اأكرث	ت�سابها	مع	الأو�ساع	احلالية	حيث	

تقرتب	اأ�سعار	الفائدة	يف	كثري	من	القت�سادات	املتقدمة	من	

29
احلد	ال�سفلي	ال�سفري.

ويف	تناق�ض	�سديد	مع	الو�سع	الذي	ل	يقوم	فيه	ب�سبط	

املتزامن	 ال�سبط	 يوؤدي	 ل	 كندا،	 اإل	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	

حت�سن	 اإىل	 احلجم	 يف	 واملت�ساوي	 العامل	 م�ستوى	 على	

الر�سيد	اخلارجي	لكندا	)ال�سكل	4-10،	اللوحة	العليا،	اخلط	

الطلب	 انخفا�ض	 نتيجة	 �سادراتها	 تنخف�ض	 كما	 الأحمر(،	

العامة،	 املالية	 لأو�ساع	 املتزامن	 ال�سبط	 ب�سبب	 العاملي	

دفعة	 حتدث	 ل	 اجلانب،	 الأحادي	 ال�سبط	 حلالة	 وخالفا	

حت�سن	 بعدم	 املتعلقة	 النتيجة	 وهذه	 	
30

ال�رسف. �سعر	 من	

الر�سيد	اخلارجي	ل	ينبغي	اأن	تكون	مثرية	للده�سة.	فنظرا	

يكون	 اأن	 يجب	 العامل	 يف	 اجلارية	 احل�سابات	 جمموع	 لأن	

حت�سن	 يتعذر	 املدفوعات،	 ميزان	 ملتطابقة	 وفقا	 �سفرا	

اأر�سدة	احل�سابات	اجلارية	يف	كافة	القت�سادات	يف	نف�ض	

اأو�ساع	املالية	العامة	تلقائيا	اإىل	 الوقت.	ول	يوؤدي	�سبط	

حت�سن	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	ـ	فما	يوؤثر	هو	حجم	ال�سبط	

الذي	يجريه	اقت�ساد	ما	مقارنة	بالقت�سادات	الأخرى.

اإجمايل	 من	 	%1.9 كندا	 يف	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 بلغ	 	،2009 يف	 	 	
28

جمموع	 ل	 و�سكَّ ال�رسائية،	 القوى	 تعادل	 اأ�سا�ض	 على	 العاملي	 املحلي	 الناجت	

�سادراتها	ووارداتها	71%	من	اإجمايل	ناجتها	املحلي.

		80%	من	جتارة	كندا	تتم	مع	الوليات	املتحدة	واأوروبا،	وبالتايل	فاإن	
29

اأكرث	معقولية	 افرتا�ض	اتباع	�سيا�سة	نقدية	مقيدة	بالن�سبة	لبقية	العامل	يعد	

من	ال�سماح	لأ�سعار	الفائدة	بحرية	احلركة.	

		يرتفع	�سعر	ال�رسف	احلقيقي	يف	كندا	نظرا	لنخفا�ض	عدد	الأ�رس	التي	
30

التي	تعاين	من	 العامل.	فالأ�رس	 ال�سيولة	فيها	مقارنة	ببقية	 تعاين	من	نق�ض	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 فاإن	 وبالتايل	 القرتا�ض،	 ميكنها	 ل	 ال�سيولة	 نق�ض	

ـ	 املحلية	 والأ�سعار	 ال�ستهالك	 يف	 النخفا�ض	 من	 مزيد	 اإىل	 يوؤدي	 العامة	

وبالتايل	اإىل	انخفا�ض	حقيقي	يف	�سعر	العملة	ـ	يف	بقية	العامل،	اأو	اإىل	ارتفاع	

حقيقي	معادل	له	يف	�سعر	العملة	يف	كندا.
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اخلطط احلالية لت�صحيح اأو�صاع املالية العامة 

وانعكا�صاتها على الأر�صدة اخلارجية

تخطط	 التي	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ت�سحيح	 عمليات	

املقبلة	 الأعوام	 خالل	 اإجراوؤها	 القت�سادات	 خمتلف	

فقد	 التوقيت.	 اأو	 احلجم	 يف	 �سواء	 موحدة	 بالطبع،	 لي�ست،	

اأو�ساع	 ل�سبط	 طموحا	 م�سارا	 املتحدة	 اململكة	 بداأت	

املالية	العامة،	حيث	تهدف	ال�سيا�سات	اإىل	حت�سني	الر�سيد	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%7 من	 باأكرث	 الهيكلي	 الأويل	

بع�ض	 تتوقع	 النقي�ض،	 وعلى	 القادمة.	 اأعوام	 ال�ستة	 خالل	

القت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	تغريات	اأقل	بكثري	اأو	حتى	

�سالبة	يف	ر�سيدها	الأويل	الهيكلي	خالل	نف�ض	الفرتة،	نظرا	

نفقات	 زيادة	 يوازنه	 التن�سيطية	 التدابري	 من	 اخلروج	 لأن	

اأو	تقوية	 البنية	التحتية	 املالية	العامة	على	ال�ستثمار	يف	

عمليات	 انعكا�سات	 هي	 فما	 الجتماعي.	 الأمان	 �سبكات	

م�ستوى	 على	 اجلارية	 احل�سابات	 منط	 على	 هذه	 الت�سحيح	

العامل؟	

النقدي	 النموذج	 �سيغة	 ن�ستخدم	 ال�سوؤال،	 هذا	 لبحث	

واملايل	العاملي	املتكامل	القائمة	على	�ست	مناطق.	وال�ستة	

مناطق	هي	الوليات	املتحدة،	واليابان،	واأملانيا،	ومنطقة	

	
31

العامل. وبقية	 ال�ساعدة،	 واآ�سيا	 اأملانيا،	 عدا	 ما	 اليورو	

وعرب	هذه	املناطق،	يرتاوح	حجم	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	

الفرتة	بني	2010	و2016	من	 اإجراوؤه	يف	 العامة	املزمع	

الناجت	املحلي	يف	 اإجمايل	 م�ستوى	مرتفع	يبلغ	4.6%	من	

من	 	%1.6 يبلغ	 منخف�ض	 م�ستوى	 اإىل	 املتحدة	 الوليات	

البياين	 )ال�سكل	 ال�ساعدة	 اآ�سيا	 يف	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	

الختالفات	 اأحد	 اأن	 غري	 الي�رسى(.	 العليا	 اللوحة	 	،11-4

املهمة	فيما	بني	املناطق	هو	مقدار	التح�سن	الذي	�سي�سهده	

الر�سيد	الأويل	الهيكلي	يف	ال�سنوات	القادمة	نتيجة	التدابري	

واأي�سا	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 الدائمة	 اجلديدة	

انتهاء	 نتيجة	 الر�سيد	 هذا	 �سي�سهده	 الذي	 التح�سن	 مقدار	

التدابري	التن�سيطية	املوؤقتة	التي	ُطبقت	عقب	الأزمة.	فعلى	

�سبيل	املثال،	يعزى	ثلثا	التح�سن	املتوقع	تقريبا	يف	و�سع	

بانتهاء	 ال�سماح	 اإىل	 املتحدة	 الوليات	 يف	 العامة	 املالية	

من	 	%1.7 نحو	 اأن	 حني	 يف	 املوؤقتة؛	 التن�سيطية	 التدابري	

الدائمة	 اجلديدة	 التدابري	 اإىل	 يعزى	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	

	ويف	املقابل،	يعزى	معظم	
32

ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.

الإدارية	 كونغ	 هونغ	 ومنطقة	 ال�سني،	 ال�ساعدة	 اآ�سيا	 منطقة	 ت�سمل	 	 	
31

و�سنغافورة،	 والفلبني،	 وماليزيا،	 وكوريا،	 واإندوني�سيا،	 والهند،	 اخلا�سة،	

مثل	 املتقدمة،	 القت�سادات	 من	 كل	 العامل	 بقية	 منطقة	 وت�سمل	 وتايلند.	

اأ�سرتاليا،	ونيوزيلندا،	واململكة	املتحدة،	والقت�سادات	ال�ساعدة	والنامية	ما	

عدا	اأ�سيا	ال�ساعدة.

اإىل	 املتحدة	 الوليات	 يف	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 خطط	 ت�ستند	 	 	
32

م�رسوع	املوازنة	الذي	قدمه	الرئي�ض	يف	فرباير	2011.	فخطة	املوازنة	التي	

العجز	 تخفي�ض	 عنها	 ين�ساأ	 التي	 التدابري	 حتدد	 اأغ�سط�ض	 	2 يف	 اإقرارها	 مت	

يف	 تزال	 ل	 اخلطة	 من	 الثانية	 املرحلة	 لأن	 نظرا	 لكن	 تقريبا.	 احلجم	 بنف�ض	

حاجة	للبت	من	جانب	جلنة	م�سكلة	من	احلزبني	الدميقراطي	واجلمهوري	يف	

الكونغر�ض،	هناك	قدر	كبري	من	عدم	اليقني	ب�ساأن	احلجم	والتوقيت	الدقيقني	

للخطة	اجلديدة.
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التح�سن	يف	و�سع	املالية	العامة	يف	منطقة	اليورو	ماعدا	

التدابري	 فهذه	 الدائمة.	 العامة	 املالية	 تدابري	 اإىل	 اأملانيا	

اأثر	 الأكرث	ا�ستمرارية	ل�سيا�سة	املالية	العامة	هي	التي	لها	

كبري	وطويل	الأجل	على	الأر�سدة	اخلارجية	)راجع	درا�سة	

		
33

.)Clinton and others, 2010
املالية	 اأو�ساع	 �سبط	  — جتربتني	 باإجراء	 ونقوم	

اأو�ساع	املالية	العامة	على	 اأحادي	اجلانب	و�سبط	 العامة	

	اأول،	نحدد	اأثر	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	
34

امل�ستوى	العاملي.

العامة	يف	الأجل	الطويل	على	احل�سابات	اجلارية	اإذا	قامت	

كل	منطقة	على	حدة	باإجراء	الت�سحيح	من	الآن	وحتى	عام	

2016	كما	هو	خمطط،	مع	عدم	اإجراء	املناطق	الأخرى	لأي	

الفاحتة	 الزرقاء	 الأعمدة	 من	 يت�سح	 ومثلما	 	
35

ت�سحيح.

البياين	4-11،	�سوف	 ال�سكل	 اليمنى	من	 العليا	 اللوحة	 يف	

يوؤدي	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	على	امل�ستوى	الأحادي	

من	جانب	اأي	منطقة	اإىل	حت�سن	ر�سيدها	اخلارجي	مقارنة	

التحليل	 مع	 يتوافق	 ما	 وهو	  — 	2010 عام	 يف	 مب�ستواه	

الوارد	اآنفا.	وتتنا�سب	الأحجام	الن�سبية	للتح�سن	يف	احل�ساب	

— التي	متثل	 الأعمدة	احلمراء	 ارتفاع	 اجلاري	تقريبا	مع	

يف	 ـ	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 الدائمة	 التدابري	 حجم	

اللوحة	العليا	الي�رسى.	ويعزى	ذلك،	كما	ورد	اآنفا،	اإىل	الأثر	

طويل	الأجل	للتدابري	الدائمة	على	الر�سيد	اخلارجي،	بينما	

ق�سري	 اأثر	 املوؤقتة	 التن�سيطية	 التدابري	 من	 للخروج	 يكون	

الأجل	واأقل	بكثري	على	احل�ساب	اجلاري.

واإذا	قامت	كل	القت�سادات	ب�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	

على	نحو	متزامن،	فاإن	احلجم	الن�سبي	لتدابري	املالية	العامة	

للمنطقة.	 اجلاري	 احل�ساب	 ا�ستجابة	 كيفية	 يحدد	 الدائمة	

ومثلما	يت�سح	من	الأعمدة	ال�سفراء	يف	اللوحة	العليا	اليمنى	

الدائمة	 التدابري	 توؤدي	 �سوف	 	،11-4 البياين	 ال�سكل	 من	

ن�سبيا	 الكبري	 احلجم	 ذات	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	

العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 الدائم	 التدبري	 اأن	 هو	 ذلك	 يف	 ال�سبب	 	 	
33

يخف�ض	اإىل	حد	كبري	ر�سيد	الدين	العام	الداخلي	مبرور	الوقت.	غري	اأن	الدفعة	

الداخلي،	 العام	 الدين	 ر�سيد	 على	 طفيفا	 تاأثريا	 توؤثر	 املوؤقتة	 التن�سيطية	

وعلى	 احلافظة	 توازن	 اإعادة	 على	 جدا	 طفيفة	 بدرجة	 اإل	 توؤثر	 ل	 وبالتايل	

احل�ساب	اجلاري.

احل�سابات	 باجتاه	 تنبوؤا	 تعطي	 ل	 هذه	 املحاكاة	 مناذج	 اأن	 لحظ	 	 	
34

اأو�ساع	 ت�سحيح	 اأثر	 على	 اإل	 تركز	 ل	 فهي	 ـ	 املقبلة	 ال�سنوات	 يف	 اجلارية	

املالية	العامة	على	احل�ساب	اجلاري.	والعديد	من	العوامل	الأخرى	التي	توؤثر	

على	�سلوك	الدخار	وال�ستثمار	اخلا�ض	خالل	ال�سنوات	املقبلة	ـ	ومنها	فروق	

الهيكلية،	 والإ�سالحات	 الفائدة،	 واأ�سعار	 الت�سخم	 وتطورات	 النمو،	 معدلت	

وغريها	ـ	�ستوؤثر	كذلك	على	احل�ساب	اجلاري.	ونتيجة	لذلك	فاإن	التغري	املتوقع	

يف	احل�ساب	اجلاري	�سيختلف	عما	ت�سري	اإليه	مناذج	املحاكاة	هذه.		

واحدة	 )عملية	 حماكاة	 عمليات	 �ست	 اإجراء	 يتم	 حتديدا،	 اأكرث	 ب�سكل	 	 	
35

تدابري	 من	 تخطيطه	 مت	 ما	 باإجراء	 املعنية	 املنطقة	 فيها	 تقوم	 منطقة(	 لكل	

دائمة	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	واخلروج	من	التدابري	التن�سيطية	)الأعمدة	

اأما	 البياين	11-4(،	 ال�سكل	 من	 الي�رسى	 العليا	 اللوحة	 والزرقاء	يف	 احلمراء	

العامة.	 املالية	 اأو�ساع	 لت�سحيح	 تدابري	 اأي	 جتري	 فال	 الأخرى	 املناطق	

وُيفرت�ض	اأن	تكون	كل	خطط	املالية	العامة	متوقعة	وموثوقة	متاما.	
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التي	تتخذها	منطقة	اليورو	ما	عدا	اأملانيا	اإىل	حت�سن	ر�سيد	

الناجت	 اإجمايل	 من	 	%0.7 بنحو	 للمنطقة	 اجلاري	 احل�ساب	

املحلي،	بينما	توؤدي	تدابري	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	

ذات	احلجم	الأقل	التي	تتخذها	اأملانيا	اإىل	تخفي�ض	فائ�ض	

املحلي.	 الناجت	 اإجمايل	 بن�سبة	1.4%	من	 اجلاري	 ح�سابها	

املقررة	يف	 الت�سحيح	 تدابري	 تباين	حجم	 ي�سهم	 وبالتايل،	

تخفي�ض	الختاللت	اخلارجية	داخل	منطقة	اليورو	ككل.	اأما	

يف	اآ�سيا	ال�ساعدة،	فلن	يكون	التح�سن	يف	الر�سيد	الهيكلي	

منه	 كبريا	 جانبا	 اإن	 بل	 فح�سب،	 الأخرى	 املناطق	 من	 اأقل	

ياأتي	نتيجة	ال�سماح	بانتهاء	التدابري	التن�سيطية.	وبالتايل	

�سوف	 العامة	 املالية	 لأو�ساع	 املخطط	 الت�سحيح	 فاإن	

ي�سهم	يف	تخفي�ض	الفائ�ض	اخلارجي	الكبري	لهذه	املنطقة.	

واأخريا،	نظرا	لأن	القدر	الأكرب	من	الت�سحيح	الكبري	لأو�ساع	

املالية	العامة	يف	الوليات	املتحدة	تعزى	اإىل	انتهاء	تدابري	

التن�سيط	املايل	املوؤقتة	ولي�ض	اإىل	التدابري	اجلديدة	الدائمة	

ي�سهم	 اأن	 املرجح	 العامة،	فمن	غري	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	

الت�سحيح	املخطط	لأو�ساع	املالية	العامة	حول	العامل	يف	

ت�سييق	عجز	احل�ساب	اجلاري	للوليات	املتحدة.	وقد	يت�سع	

العجز	يف	واقع	الأمر.	

امللخ�ص والنعكا�صات على الآفاق 

القت�صادية

ومناق�سة	 للنتائج	 الف�سل	مبلخ�ض	خمت�رس	 هذا	 نختتم	

يقوم	 عندما	 اأول،	 ال�سيا�سات.	 على	 املحتملة	 لالنعكا�سات	

لتحقيق	 العامة	 املالية	 خطط	 بو�سع	 ال�سيا�سات	 �سانعو	

�سمان	 على	 احلا�رس	 الوقت	 يف	 تركز	 ـ	 خمتلفة	 اأهداف	

احليز	 بناء	 اإعادة	 اأو	 العامة،	 املالية	 اأو�ساع	 ا�ستمرارية	

املايل،	اأو	احتواء	�سغوط	فورة	الن�ساط	القت�سادي	ـ	يتعني	

عليهم	اأن	ي�سعوا	ن�سب	اأعينهم	اأن	لت�سحيح	اأو�ساع	املالية	

فبالن�سبة	 اخلارجية.	 الأر�سدة	 على	 كبرية	 اآثار	 العامة	

لبع�ض	القت�سادات،	كالوليات	املتحدة	وبع�ض	اقت�سادات	

املالية	 اأو�ساع	 اأن	�سبط	 اإىل	 النتائج	 ت�سري	 اليورو،	 منطقة	

تخفي�ض	 على	 ي�ساعد	 اأن	 ميكن	 ال�سحيح	 باحلجم	 العامة	

لقت�سادات	 وبالن�سبة	 التواأم.	 واخلارجي	 املايل	 العجز	

اأخرى،	كاأملانيا	واليابان	وال�سني،	قد	حتدث	مفا�سلة	بني	

الفوائ�ض	 تخفي�ض	 يف	 والرغبة	 املوازنة	 عجز	 تخفي�ض	

اخلارجية.		

فقط	 مدفوعا	 يكون	 ل	 اخلارجي	 املركز	 تعديل	 ثانيا،	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 نتيجة	 املحلي	 الطلب	 بانخفا�ض	

اأو�ساع	املالية	العامة	 العامة.	فالتاأثري	النكما�سي	ل�سبط	

على	 الطلب	 على	 عواقب	 من	 له	 مبا	 موؤكدا،	 الآن	 اأ�سبح	

الواردات،	وهو	اأمر	ل	ي�ستطيع	�سانعو	ال�سيا�سات	جتاهله	ـ	

ف�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة	عملية	موؤملة.	غري	اأن	احل�ساب	

دفعة	 تتلقى	 ال�سادرات	 لأن	 اأي�سا	 حت�سنا	 ي�سهد	 اجلاري	

غالبا	�سبط	 ي�ساحب	 الذي	 ال�رسف	 �سعر	 انخفا�ض	 نتيجة	

اأو�ساع	املالية	العامة.		

يزداد	 اخلارجي	 املركز	 لتعديل	 املوؤملة	 اجلوانب	 ثالثا،	

يف	 ال�رسف	 �سعر	 اأو	 النقدية	 ال�سيا�سة	 تقييد	 مع	 تاأثريها	

الفائدة	 اأ�سعار	 انخفا�ض	 يكون	 فعندما	 املعني.	 القت�ساد	

اأو	قريبة	 اإما	لأنها	بالفعل	�سفرية	 ـ	 اأمرا	متعذرا	 الأ�سا�سية	

من	ال�سفر	اأو	خلروجها	عن	نطاق	�سيطرة	ال�سلطات	النقدية	

اأن	 يتوقعوا	 اأن	 ال�سيا�سات	 �سناع	 على	 ينبغي	 ـ	 املحلية	

اأمامهم	طريقا	طويال	و�ساقا.	ويف	هذه	احلالت،	يظل	تعديل	

اأكرث	 انكما�ض	 خالل	 من	 كان	 واإن	 يحدث	 اخلارجي	 املركز	

النقدية	 ال�سيا�سة	 قدرة	 لعدم	 القت�سادي	 الن�ساط	 يف	 حدة	

على	تخفيف	وطاأة	عملية	الت�سحيح.	ويوؤدي	ذلك	اإىل	مزيد	

الواردات.	ويظل	�سعر	ال�رسف	احلقيقي	 من	النخفا�ض	يف	

والأ�سعار	 الأجور	 تقلي�ض	 طريق	 عن	 كان	 واإن	 ينخف�ض	

بع�ض	 ت�سهده	 اأن	 ُينتظر	 الذي	 الت�سحيح	 هو	 وهذا	 املحلية.	

اقت�سادات	منطقة	اليورو.	

املالية	 اأو�ساع	 ب�سبط	 متعددة	 اقت�سادات	 قيام	 وعند	

العامة	على	نحو	متزامن،	ما	يوؤثر	على	احل�ساب	اجلاري	هو	

مقدار	التق�سف	يف	كل	اقت�ساد	مقارنة	بالقت�سادات	الأخرى.	

اأن	 �سنجد	 احلالية	كمثال،	 العامة	 املالية	 اأخذنا	خطط	 واإذا	

بع�ض	القت�سادات	ـ	منها	اململكة	املتحدة،	وبع�ض	البلدان	

الأع�ساء	يف	منطقة	اليورو،	واقت�سادات	متقدمة	اأخرى	مثل	

اأكرب	بكثري	من	 اأن	ت�سهد	قدرا	 ـ	من	املتوقع	 كندا	واأ�سرتاليا	

عمليات	ت�سحيح	اأو�ساع	املالية	العامة	ا�ستنادا	اإىل	تدابري	

دائمة.	ونتيجة	لذلك،	من	املتوقع	اأن	ي�ساهم	ت�سحيح	اأو�ساع	

اإيجابية	يف	 م�ساهمة	 القت�سادات	 هذه	 العامة	يف	 املالية	

ال�ساعدة	 اآ�سيا	 وبلدان	 اأملانيا	 وتعمل	 اخلارجية.	 اأر�سدتها	

على	�سبط	اأو�ساع	ماليتها	العامة	اأي�سا	واإن	كان	بقدر	اأقل،	

وهو	ما	ُينتظر	اأن	ي�ساهم	يف	تخفي�ض	فوائ�سها	اخلارجية.	

غري	اأن	احلجم	ال�سغري	ن�سبيا	لتدابري	ال�سبط	املايل	الدائمة	

املتوخاة	يف	الوليات	املتحدة	ي�سري	اإىل	اأنها	�ست�ساهم	بقدر	

�سئيل	وح�سب	يف	تخفي�ض	العجز	اخلارجي	الأمريكي.		
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امللحق 4-1: اإن�صاء البيانات وم�صادرها

امل�ستخدمة	 البيانات	 م�سادر	 على	 	1-4 اجلدول	 يحتوي	

اآفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدتي	 على	 اأ�سا�سا	 ونعتمد	 التحليل.	 يف	

عن	 ال�سادر	 	Economic Outlook وتقرير	 العاملي	 القت�ساد	

منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي.	

اجلاري،	 احل�ساب	 اأر�سدة	 جميع	 ُتقا�ض	 التحليل،	 لأغرا�ض	

وال�ستثمار،	 العام،	 والدخار	 والواردات،	 وال�سادرات،	

وذلك	 املحلي،	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 من�سوبة	 العام	 وال�ستثمار	

با�ستخدام	املقيا�ض	املقابل	لإجمايل	الناجت	املحلي	يف	قاعدة	

البيانات	امل�سدرية.	ويعني	ذلك،	مثال،	اأن	ن�سبة	ر�سيد	احل�ساب	

الن�سبة	بني	 بقيا�ض	 الناجت	املحلي	حُت�سب	 اإجمايل	 اإىل	 اجلاري	

العاملي	 القت�ساد	 اآفاق	 تقرير	 يف	 اجلاري	 احل�ساب	 مقيا�ض	

املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 ومقيا�ض	 الأمريكي(	 بالدولر	 )وهي	

بالدولر	الأمريكي	يف	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي.	ويف	حالة	

املتغريات	امل�ستخل�سة	من	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	

عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي،	كالدخار	

العام،	فاإننا	نقوم	بق�سمتها	على	مقيا�ض	اإجمايل	الناجت	املحلي	

املتغريات	 وُتقا�ض	 	.Economic Outlook تقرير	 يف	 املالئم	

واإجمايل	 الواردات،	 واأحجام	 ال�سادرات،	 )اأحجام	 احلقيقية	

وُتقا�ض	كذلك	 املحلي	احلقيقي(	كلوغاريتمات	طبيعية.	 الناجت	

كلوغاريتمات	 ال�رسف	 واأ�سعار	 والتكاليف	 الأ�سعار	 موؤ�رسات	

طبيعية.	اأما	اأ�سعار	الفائدة	فتكون	بالنقاط	املئوية.

نح�سب	 القومية،	 احل�سابات	 متطابقة	 �رسيان	 ول�سمان	

اأر�سدة	الدخار	القومي	الكلي،	والدخار	اخلا�ض،	وال�ستثمار	

الناجت	املحلي،	كقيم	 اإجمايل	 اإىل	 اخلا�ض،	جميعها	من�سوبة	

باقية	با�ستخدام	املتطابقات	التالية:

CA = S – I

S = SPUB + SPRIV

I = IPUB + IPRIV , (1-4)

اإجمايل	 اإىل	 اجلاري	 احل�ساب	 ن�سبة	 اإىل	 	CA ت�سري	 حيث	

الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 الدخار	 ن�سبة	 اإىل	 	S و	 املحلي،	 الناجت	

املحلي،	و	I 	اإىل	ن�سبة	ال�ستثمار	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي.	

العامة	 مكوناتهما	 اإىل	 وال�ستثمار	 الدخار	 تق�سيم	 يتم	 ثم	

اجلدول 4-1 م�صادر البيانات

امل�صدررمز املتغريو�صف املتغري

احل�ساب	اجلاري

الطلب	املحلي

موؤ�رس	اأ�سعار	ال�سادرات

حجم	ال�سادرات

�سادرات	ال�سلع	واخلدمات

اإجمايل	الناجت	املحلي	)بالعملة	املحلية(

اإجمايل	الناجت	املحلي	)بالعملة	املحلية(

اإجمايل	الناجت	املحلي	)بالعملة	املحلية	احلقيقية(

اإجمايل	الناجت	املحلي	)بالدولر	الأمريكي(

موؤ�رس	اأ�سعار	اإجمايل	الناجت	املحلي	

موؤ�رس	اأ�سعار	الواردات

حجم	الواردات

واردات	ال�سلع	واخلدمات

�سعر	�رسف	العملة	املحلية	مقابل	الدولر	الأمريكي

اأ�سعار	ال�سندات	طويلة	الأجل

ال�ستثمار	القومي

�سعر	ال�رسف	الفعلي	ال�سمي

ر�سيد	املالية	العامة	الكلي

ال�ستثمار	العام

الدخار	العام

�سعر	ال�رسف	الفعلي	احلقيقي

�سعر	الفائدة	الأ�سا�سي	يف	الأجل	الق�سري

تكاليف	وحدة	العمل

التغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	القائمة	على	الر�سيد	

(CAPB)	الدورية	العوامل	ل�ستبعاد	املعدل	الأويل

الت�سنيف	العام	لنظام	�سعر	ال�رسف

ن�سبة	الدين	العام	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي

BCA
TDDV

PEXP
NX_R

NX
GDP

NGDP
NGDP_R
NGDPD

PGDP
PIMP

NM_R
NM

ENDA
3
�سال�سل	متنوعة

NI
ENEER

NLG
CAPOG

SAVG
EREER

3
�سال�سل	متنوعة

ULC

1
قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	

2
القت�سادي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	

القت�سادي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

Haver Analyticsو	Datastream	بيانات	قاعدة

قاعدة	بيانات	تقرير	اآفاق	القت�ساد	العاملي

4
قاعدة	بيانات	نظام	ن�رسات	املعلومات	اخلا�سة	ب�سندوق	النقد	الدويل

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي

قاعدة	بيانات	نظام	ن�رسات	املعلومات	اخلا�سة	ب�سندوق	النقد	الدويل

Datastream	بيانات	قاعدة

قاعدة	بيانات	تقرير	Economic Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	القت�سادي

Alesina and Ardagna (2010)	درا�سة

IIzetzki, Reinhart, and Rogoff (2008)	درا�سة

Abbas and others (2010)	درا�سة

	اإبريل	2011،	ن�سخة	من�سورة.
1

	.OLIS	موقع	على	اإلكرتونية	ن�سخة	2011،	يونيو	89،	رقم	Economic Outlook	تقرير	
2

	راجع	امللحق	لالطالع	على	تفا�سيل	حول	�سل�سلة	اأ�سعار	الفائدة	امل�ستخدمة.
3

	يتم	مد	ال�سل�سلة	من	بدايتها	اإىل	عام	1978	با�ستخدام	احل�سابات	التي	اأعدها	خرباء	ال�سندوق.	راجع	امللحق	4-1	لالطالع	على	التفا�سيل.
4
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بني	 بالفرق	 الكلي	 الدخار	 من	 كل	 ونح�سب	 واخلا�سة.	

احل�ساب	اجلاري	وال�ستثمار،	والدخار	اخلا�ض	بالفرق	بني	

الدخار	الكلي	والدخار	العام،	وال�ستثمار	اخلا�ض	بالفرق	

بني	ال�ستثمار	وال�ستثمار	العام.			

 Economic تقرير	 بيانات	 يف	 الفجوات	 بع�ض	 وهناك	

Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	
ال�سبعينات	 يف	 القت�سادات	 ببع�ض	 املتعلقة	 القت�سادي	

والثمانينات.	وملعاجلة	هذه	امل�ساألة،	نربط	ال�سل�سلة	املعنية	

املقابلة	 بال�سل�سلة	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	 املن�سوبة	

املن�سوبة	اإىل	اإجمايل	الناجت	املحلي	واملاأخوذة	من	بيانات	

ال�سادر	عن	 	Economic Outlook ن�سخة	�سابقة	من	تقرير	

ول	 	
36

القت�سادي. امليدان	 يف	 والتنمية	 التعاون	 منظمة	

اأملانيا	 هما:	 اقت�سادين،	 بيانات	 مع	 اإل	 الإجراء	 هذا	 يتم	

املعنية	 ال�سل�سلة	 نربط	 اأملانيا،	 اإىل	 فبالن�سبة	 واآيرلندا.	

اأملانيا	الحتادية	 بال�سل�سلة	املقابلة	يف	بيانات	جمهورية	

ال�سابقة	خالل	الفرتة	بني	عامي	1978-1990	املاأخوذة	

 Economic تقرير	 يف	 ال�سابقة	 القت�سادات	 ق�سم	 من	

Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	
ال�سل�سلة	 نربط	 اآيرلندا،	 اإىل	 وبالن�سبة	 	.89 رقم	 القت�سادي	

بالفرتة	 اخلا�سة	 البيانات	 يف	 املقابلة	 بال�سل�سلة	 املعنية	

 Economic	تقرير	من	املاأخوذة	1978-1989	عامي	بني

Outlook	ال�سادر	عن	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	
املعدة	 الن�سخة	 	،1996 )دي�سمرب	 	60 رقم	 القت�سادي	

للجمهور(.	

وتاأتي	�سال�سل	اأ�سعار	الفائدة	الأ�سا�سية	ق�سرية	الأجل	اخلا�سة	

	،Datastream	بيانات	قاعدة	من	العينة	ت�سملها	التي	بالقت�سادات

 OEPRATE و	 	،AUPRATE (Australia) كالتايل:	 وهي	

	،CNPRATE (Canada)	و	،BGPRATE (Belgium)	و	،(Austria)
و	 	،FNPRATE (Finland)و 	،DKPRATE (Denmark) و	

 IRPRATE	و	،BDPRATE (Germany)	و	،FRPRATE (France)
و	 	،JPPRATE (Japan) و	 	،ITPRATE (Italy)و 	،(Ireland)
و	 	،PTPRATE (Portugal) و	 	،NLPRATE (Netherlands)
 UKPRATE و	 	،SDPRATE (Sweden)و 	،ESPRATE (Spain)

.USPRATE (United States)	و	،(United Kingdom)
الأجل	 طويلة	 احلكومية	 ال�سندات	 على	 العوائد	 �سال�سل	 اأما	

	.Haver Analytics و	 	Datastream بيانات	 قاعدتي	 من	 فتاأتي	

	Datastream بيانات	 قاعدة	 من	 املاأخوذة	 البيانات	 و�سال�سل	

و	 	،JPGBOND (Japan) و	 	،CNGBOND (Canada) هي:	

املاأخوذة	 البيانات	 �سال�سل	 اأما	 	.NLGBOND (Netherlands)
N193G10E@ فهي:	 	 	 	Haver Analytics بيانات	 قاعدة	 من	

 C124IB@IFS	و	،C122IB@IFS (Austria)	و	،G10 (Australia)
 C132IB@IFS	و	،N172RG10@G10 (Finland)	و	،(Belgium)
C178IB@ و	 	،N134RG10@G10 (Germany) و	 	،(France)
 C182IB@IFS و	 	،C136IB@IFS (Italy) و	 	،IFS (Ireland)
C144IB@ و	 	،N184RG10@G10 (Spain) و	 	،(Portugal)
N112RG10@G10 (United Kingdom)،	و	 IFS (Sweden)،	و	

		نقوم	بذلك	بعد	التاأكد	من	عدم	حدوث	انقطاع	يف	ال�سل�سلة	نتيجة	هذا	
36

الإجراء.

N111RG10@G10 (United States).	وبالن�سبة	للدامنرك،	نربط	
�سل�سلتني	من	قاعدة	بيانات	Haver Analytics	لتحقيق	مزيد	من	

التغطية	الزمنية	)N128G10E@G10	و	C128IB@IFS(.	ونظرا	

لوجود	فرتة	تداخل	بني	ال�سل�سلتني،	يكون	الت�سابه	كبري	بينهما.

وتاأتي	�سال�سل	اأ�سعار	ال�رسف	الفعلية	ال�سمية	واحلقيقية	

اخلا�سة	 املعلومات	 ن�رسات	 نظام	 بيانات	 قاعدة	 من	

الثمانينات.	 اأوائل	 يف	 تبداأ	 والتي	 الدويل	 النقد	 ب�سندوق	

لكل	 	1978 عام	 اإىل	 ممتدة	 الزمنية	 ال�سال�سل	 هذه	 وجنعل	

اأ�سعار	 لإن�ساء	 امل�ستخدمة	 املنهجية	 بتطبيق	 القت�سادات،	

ال�رسف	الفعلية	يف	قاعدة	بيانات	نظام	ن�رسات	املعلومات	

التفا�سيل	 على	 )لالطالع	 الدويل	 النقد	 ب�سندوق	 اخلا�سة	

		.)Lee and others, 2008	راجع	الكاملة

البيانات	 اإن�ساء	موؤ�رس	نظام	�سعر	ال�رسف	من	قاعدة	 ويتم	

	،Ilzetzki, Reinhart, and Rogoff (2008) درا�سة	 يف	 الواردة	

	.Reinhart and Rogoff (2004) لدرا�سة	 حتديثا	 تعد	 والتي	

�سنوي	 بتواتر	 الدرا�سة	 يف	 الوارد	 العام	 الت�سنيف	 ون�ستخدم	

لإن�ساء	موؤ�رس	ثنائي	لنظام	�سعر	ال�رسف،	للتمييز	بني	نظم	�سعر	

ال�رسف	املربوطة	وغري	املربوطة.	ونظام	�سعر	ال�رسف	املربوط	

يعادل	ت�سنيف	الدرا�سة	“لنظام	الربط”؛	بينما	ميثل	نظام	�سعر	

املربوط(	 ال�رسف	 �سعر	 لنظام	 )املكمل	 املربوط	 غري	 ال�رسف	

املوجه،	 والتعومي	 الزاحف،	 ال�رسف	 �سعر	 لفئات	 توحيدا	

والتعومي	احلر	الواردة	يف	الدرا�سة.	وجنعل	املوؤ�رس	ممتدا	خالل	

عامي	2008	و2009	برتحيل	قيمته	يف	عام	2007.		

التغيريات	يف	 الرئي�سي	ل�رسح	كيفية	ر�سد	 الن�ض	 راجع	

�سيا�سة	املالية	العامة	القائمة	على	اتخاذ	اإجراءات.		

امللحق 4-2: املنهجية الإح�صائية، 

واختبارات الثبات، ونتائج اإ�صافية 

خمتارة ل�صتجابات ال�صادرات والواردات

يعر�ض	هذا	امللحق	مزيدا	من	التفا�سيل	املتعلقة	باملناهج	

الإح�سائية	امل�ستخدمة	وثبات	نتائج	النحدار.	ويتناول	يف	

ثم	 التقدير.	 وا�سرتاتيجية	 الأ�سا�سي	 النحدار	 منوذج	 البداية	

يعر�ض	مناق�سة	وملخ�سا	لطائفة	متنوعة	من	اختبارات	ثبات	

النتائج	الأ�سا�سية.	وُيختتم	امللحق	مبجموعة	نتائج	اإ�سافية	

خمتارة	ل�ستجابات	ال�سادرات	والواردات.

تو�صيف النموذج وتقديره

املوا�سفة	الأ�سا�سية	عبارة	عن	منوذج		قائم	على	بيانات	

ال�سال�سل	الزمنية	املقطعية	واآثار	زمنية	ثابتة:	

	

	DY 	 و	 ال�سنوات،	 موؤ�رس	 	tو القت�سادات،	 موؤ�رس	 	i حيث	

هو	التغري	يف	املتغري	التابع	املعني.	واحلد		DF	هو	احلجم	

اتخاذ	 على	 القائمة	 العامة	 املالية	 �سبط	 لتدابري	 املقدر	

	 2	 2
DYi,t = mi + lt + ∑ bsDYi,t–s + ∑ gsDFi,t–s + ei,t (2-4)
 s=1 s=0
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اإجراءات/التو�سع	املايل	كن�سبة	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	

واحلد		mi	ي�سري	اإىل	الأثر	الثابت	الُقطري،	و	lt	ي�سري	اإىل	الأثر	

ei,t	هو	حد	خطاأ	و�سطه	احل�سابي	�سفر.	 	 الثابت	ال�سنوي،	و	

وت�سري	b	و	g	اإىل	معامالت	املتغري	التابع	املتاأخر	والتغيري	

موؤ�رس	 هي	 	s و	 الرتتيب،	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

الفا�سل	 اختيار	 ويتم	 املقابل.	 للمتغري	 الزمني	 الفا�سل	

�سوء	 يف	 الثاين	 الرتتيب	 من	 الأ�سا�سي	 لالنحدار	 الزمني	

امل�سل�سل	 الرتباط	 املعلومات	وخ�سائ�ض	 مراجعة	معايري	

املرتبطة	مبختلف	اأطوال	الفوا�سل	الزمنية.		

للتغيريات	 الكلي	 الأثر	 تقدير	 يف	 نرغب	 لأننا	 ونظرا	

املعني،	 التابع	 املتغري	 على	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

لنتقال	 حمتملة	 قنوات	 اأو	 و�سيطة	 متغريات	 اأي	 ندرج	 ل	

اإ�سافية.	 تف�سريية	 كمتغريات	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 اآثار	

ل�سيا�سة	 اأثر	 اأي	 جعل	 �ساأنه	 من	 و�سيطة	 متغريات	 فاإدراج	

املالية	العامة	يعمل	من	خالل	املتغريات	الو�سيطة	بالقيمة	

اإىل	 الكلي.	 الأثر	 عن	 م�سوهة	 �سورة	 يقدم	 مما	 ال�سافية،	

الإ�سافية	 التف�سريية	 املتغريات	 كانت	 اإذا	 ذلك،	 جانب	

داخلية،	�سيوؤثر	وجودها	يف	النموذج	�سلبا	على	الأثر	املقدر	

نعتمد	 جتعلنا	 العتبارات	 وهذه	 العامة.	 املالية	 ل�سيا�سة	

البحث	 ت�سميم	 على	 اعتمادا	 وب�سيطة،	 متحفظة	 موا�سفة	

�سيا�سة	 يف	 حددناها	 التي	 التغيريات	 اإليه	 ت�ستند	 الذي	

املالية	العامة	حتى	ن�سمن	اأن	تكون	خارجية	املن�ساأ.	وهذا	

ميكننا	من	حت�سني	التقدير	غري	املتحيز	لأثر	�سيا�سة	املالية	

العامة	مبوا�سفة	حمدودة	جدا.			

الال�سكون	 اختبارات	 لأن	 بالتغريات	 املعادلة	 تقدر	

ت�سري	اإىل	اأن	جذر	الوحدة	يف	ن�سبة	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	

املعني(	يف	 الأ�سا�سي	 )املتغري	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 اإىل	

	17 من	 	16 يف	 رف�سه	 ميكن	 ل	 	2009-1978 الفرتة	

املقارنة	بني	طرق	 اإمكانية	 العينة.	ول�سمان	 اقت�سادا	يف	

نف�ض	 ُت�ستخدم	 الال�سكون،	 ق�سايا	 اإىل	 وللت�سدي	 التقدير	

الأخرى	 التابعة	 اأي�سا	يف	املتغريات	 بالتغريات	 املوا�سفة	

للتغيريات	 املقدرة	 ال�ستجابات	 جتميع	 ويتم	 املعنية.	

لأو�ساع	 الدائم	 لل�سبط	 التابع	 املتغري	 ا�ستجابة	 لتح�سني	

املحلي.	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%1 بن�سبة	 العامة	 املالية	

وحُت�سب	الأخطاء	املعيارية	يف	تقدير	ال�ستجابة	للدفعات	

با�ستخدام	طريقة	دلتا.	

اختبارات الثبات

�سيا�سة	 يف	 التغيري	 لأثر	 الأ�سا�سية	 النتائج	 خ�سعت	

املالية	العامة	على	ن�سبة	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	اإىل	اإجمايل	

الناجت	املحلي	لطائفة	متنوعة	من	اختبارات	الثبات،	ومنها	

ما	يلي:

املرحلتني:	 ذات	 ال�سغرى	 املربعات	 بطريقة	 التقدير	 	-1

يف	 التغيري	 اأن	 بافرتا�ض	 النموذج	 بتقدير	 اأي�سا	 قمنا	

�سيا�سة	املالية	العامة	القائم	على	اتخاذ	اإجراءات	ميكن	

اأن	يكون	مبثابة	مقيا�ض	بديل	للتغيري	يف	�سيا�سة	املالية	

ل�ستبعاد	 املعدل	 الأويل	 الر�سيد	 على	 القائم	 العامة	

العوامل	الدورية.	

اإىل	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 التغيري	 تدابري	 حتويل	 	-2

التجارة	 باأوزان	 املرجح	 املتو�سط	 عن	 انحرافات	

ال�رسكاء	 لدى	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 للتغيريات	

ما	 اأن	 على	 للتاأكيد	 العينة:	 يف	 امل�سمولني	 التجاريني	

للتغيري	 الن�سبي	 احلجم	 هو	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 يوؤثر	

يف	�سيا�سة	املالية	العامة	واإ�سارته	ولي�ض	احلجم	املطلق	

للتغيري	واإ�سارته،	قدرنا	لكل	اقت�ساد	املتو�سط	املرجح	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 للتغيريات	 التجارة	 باأوزان	

مت	 ثم	 العينة،	 يف	 امل�سمولني	 التجاريني	 ال�رسكاء	 لدى	

املالية	 �سيا�سة	 يف	 التغيري	 من	 املتو�سط	 هذا	 ا�ستبعاد	

الن�سبي	 احلجم	 على	 للح�سول	 اقت�ساد	 لكل	 العامة	

للتغيري	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	لدى	كل	اقت�ساد.

الزمنية	 ال�سال�سل	 بيانات	 على	 قائم	 �ساكن	 منوذج	 	-3

املتاأخرة	 التابعة	 املتغريات	 ا�ستبعاد	 مت	 املقطعية:	

للنموذج	 واأُ�سيف	 التف�سريية	 املتغريات	 جمموعة	 من	

يف	 للتغيريات	 �سنوات	 خم�ض	 مقدارها	 زمنية	 فوا�سل	

اإجراءات.	 اتخاذ	 على	 القائمة	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

اأفق	 عند	 للدفعات	 الرتاكمية	 ال�ستجابة	 فاإن	 وبالتايل	

زمني	معني	هي	بب�ساطة	جمموع	معاِمالت	التغيري	يف	

هذا	 حتى	 الزمنية	 وفوا�سلها	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

الأفق	الزمني.				

لأن	 نظرا	 الفروق:	 يف	 املعممة	 العزوم	 بطريقة	 التقدير	 	-4

ن�سبة	البعد	الزمني	اإىل	البعد	املقطعي	للعينة	كبرية	)32	

اإىل	17(،	فاإن	اأي	حتيز	ديناميكي	يف	بيانات	ال�سال�سل	

الزمنية	املقطعية	نا�سئ	عن	الرتباط	بني	الأثر	الثابت	

املقطعي	واملتغريات	التابعة	املتاأخرة	ينبغي	اأن	يكون	

�سغري	ن�سبيا.	ول�سمان	ذلك،	قمنا	اأي�سا	بتقدير	النموذج	

	
37

الفروق يف	 املعممة	 العزوم	 طريقة	 با�ستخدام	

.Arellano and Bond’s (1991)	درا�سة	يف	امل�ستخدمة

زيادة	 متت	 الزمنية:	 الفوا�سل	 من	 اأكرب	 جمموعة	 	-5

التابع	وتغيريات	�سيا�سة	 الفوا�سل	الزمنية	للمتغري	

اأربعة	 اإىل	 الديناميكي	 النموذج	 يف	 العامة	 املالية	

هو	 الأ�سا�سي	 النموذج	 يف	 الفوا�سل	 )عدد	 فوا�سل	

اثنان(.

		لتجنب	م�سكلة	�سعف	املتغريات	امل�ساعدة	املرتبطة	بانت�سار	املتغريات	
37

امل�ساعدة	 املتغريات	 الديناميكية،	مت	ح�رس	جمموعة	 النماذج	 امل�ساعدة	يف	

)اإىل	 املتاأخرة	 التابعة	 للمتغريات	 والرابع	 الثاين	 الزمنيني	 الفا�سلني	 بني	

�سارغان	 اختبار	 املقدر	 النموذج	 ويجتاز	 اخلارجية(.	 املتغريات	 جانب	

للتحديد	الزائد	واختبار	�سارغان	للفروق،	حيث	تتجاوز	قيم	p	10%.	ويجتاز	

اأي�سا	اختبار	اأرلنو-	بوند	لعدم	وجود	ارتباط	م�سل�سل	يف	الفروق	الأوىل	من	

الدرجة	الثانية.	
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م�سافة	 اإح�ساءة	 ح�ساب	 مت	 ال�ساذة:	 القيم	 ا�ستبعاد	 	-6

الأ�سا�سي	 النموذج	 يف	 امل�ساهدات	 لكافة	 كوك	

ا�ستبعاد	امل�ساهدات	 للح�ساب	اجلاري.	وبعد	ذلك	مت	

	، 	 	 	 	 	 اإح�ساءة	م�سافة	كوك	فيها	حد	 التي	جتاوزت	

تقدير	 واأُعيد	 النحدار،	 م�ساهدات	 عدد	 هو	 	N حيث	

	493 من	 	27 اأن	 الإجراء	 هذا	 بني	 وقد	 النموذج.	

م�ساهدة	تظهر	كقيم	�ساذة	يف	النموذج	الأ�سا�سي.

تخفي�ض	القيم	الق�سوى	للتغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	 	-7

اأكرب	 اإجراءات:	مت	حتديد	 اتخاذ	 القائمة	على	 العامة	

العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	 التغيريات	 من	 	%5 واأقل	

عند	ال�سفر	ومتت	اإعادة	تقدير	النموذج.

بتلك	 املايل	 التو�سع	 عن	 الناجتة	 الآثار	 مقارنة	 	-8

الناجتة	عن	�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة.	

�سيا�سة	 يف	 التغيريات	 عن	 الناجتة	 الآثار	 مقارنة	 	-9

بتلك	 ال�رسائب	 على	 اأ�سا�سا	 القائمة	 العامة	 املالية	

الناجتة	عن	التغيريات	القائمة	اأ�سا�سا	على	الإنفاق.

يبني	ال�سكل	البياين	4-12	ا�ستجابات	احل�ساب	اجلاري	

اإجراءات	 اتخاذ	 على	 القائم	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	

اختبارات	 ظل	 يف	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 	%1 بن�سبة	

البالغ	 الزمني	 الأفق	 امتداد	 وعلى	 الأوىل.	 ال�سبعة	 الثبات	

	0.45 حوايل	 من	 ال�ستجابات	 ترتاوح	 �سنوات،	 خم�ض	

عن	 كانحرافات	 ال�سيا�سة	 يف	 التغيريات	 عن	 التعبري	 )عند	

التجارة(	 باأوزان	 املرجحة	 التجاريني	 ال�رسكاء	 متو�سطات	

للتغيريات	يف	 املتطرفة	 القيم	 )عند	حتديد	 اإىل	حوايل	0.7	

التقديرات	 وبخالف	 ال�سفر(.	 عند	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

الأ�سكال	 فاإن	 املرحلتني،	 ذات	 ال�سغرى	 املربعات	 بطريقة	

يف	 ملحوظة	 ب�سورة	 مت�سابهة	 تكون	 لال�ستجابات	 الكلية	

خمتلف	اختبارات	الثبات.	اأما	التقديرات	بطريقة	املربعات	

ال�سغرى	ذات	املرحلتني	فتظهر	ا�ستجابة	فورية	اأقوى	بكثري	

يف	البداية	حيث	تبلغ	حوايل	0.7	ثم	ت�سبح	0.8	يف	العام	

التايل	ل�سبط	اأو�ساع	املالية	العامة،	ثم	ت�ستقر	عند	امل�ستوى	

الأقل	وهو	0.7	يف	العام	الثاين.	وت�سري	نطاقات	الثقة	حول	

حيث	 من	 تقريبا	 م�سابه	 منط	 اإىل	 م�سجلة(	 )غري	 التقديرات	

38
الدللة	الإح�سائية	للنمط	الوارد	يف	النموذج	الأ�سا�سي.

للتغيريات	 ال�ستجابات	 	13-4 البياين	 ال�سكل	 ويبني	

اأنواع	 ملختلف	 ال�سماح	 عند	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 يف	

التغيريات	باأن	توؤثر	تاأثريات	خمتلفة.	وكما	�سبقت	الإ�سارة،	

فقد	قمنا	ببحث	حالتني،	هما:	التو�سع	املايل	مقارنة	ب�سبط	

املالية	 �سيا�سة	 يف	 والتغيريات	 العامة،	 املالية	 اأو�ساع	

اأ�سا�سا	على	ال�رسائب	مقارنة	بتلك	القائمة	 العامة	القائمة	

ال�ستجابات	 العليا	 اللوحة	 وتبني	 النفقات.	 على	 اأ�سا�سا	
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العينات	حيث	ا�ستبعدنا	اقت�سادا	واحدا	يف	كل	مرة.	وقد	بدت	كل	ال�ستجابات	

اأنه	ل	يوجد	اقت�ساد	واحد	 اإىل	 الأ�سا�سي،	مما	ي�سري	 املقدرة	مماثلة	للنموذج	

يتحكم	يف	النتائج.
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للتغيريات	يف	�سيا�سة	املالية	العامة	التي	ُي�سمح	باختالفها	

املثري	 غري	 ومن	 �سبط.	 اأم	 تو�سع	 تدابري	 كانت	 اإذا	 ح�سبما	

عك�ض	 تكون	 التو�سع	 لتدابري	 ال�ستجابة	 اإ�سارة	 اأن	 للده�سة	

التو�سع	 اآثار	 فاإن	 كذلك	 ال�سبط.	 لتدابري	 ال�ستجابة	 اإ�سارة	

البالغ	 الزمني	 الأفق	 امتداد	 فعلى	 متماثلة.	 �سبه	 وال�سبط	

خم�ض	�سنوات،	تبلغ	ال�ستجابة	0.5	يف	حالة	ال�سبط	وهو	

نف�ض	احلجم	الذي	تبلغه	واإن	كان	باإ�سارة	عك�سية	يف	حالة	

التو�سع.	ولال�ستجابتني	دللة	اإح�سائية.

اأو�ساع	 ل�سبط	 ال�ستجابات	 ال�سفلى	 اللوحة	 وتبني	

املالية	العامة	القائم	اأ�سا�سا	على	ال�رسائب	اأو	النفقات.	فاأثر	

يكون	 ال�رسائب	 على	 القائم	 العامة	 املالية	 اأو�ساع	 �سبط	

الأفق	 امتداد	 على	 	0.7 )حوايل	 اجلاري	 احل�ساب	 على	 اأكرب	

على	 القائم	 ال�سبط	 اأثر	 من	 �سنوات(	 خم�ض	 البالغ	 الزمني	

النفقات	)حوايل	0.4	على	امتداد	الأفق	الزمني	البالغ	خم�ض	

�سنوات(.	ورغم	اأن	ال�ستجابتني	خمتلفتني	اإىل	حد	كبري	يف	

فاإن	 ال�سبط،	 تنفيذ	 منذ	 ال�سفر	 عن	 الإح�سائية	 دللتهما	

وذلك	 ال�رسائب	 على	 القائم	 التغيري	 الختالف	بني	 اختبار	

القائم	على	النفقات	مل	يرف�ض	ت�ساوي	ال�ستجابتني.

الأ�سا�سي	 النموذج	 نتائج	 تبدو	 الإجمال،	 وجه	 وعلى	

ثابتة	اإىل	اأبعد	حد.		

امللحق 4-3: النموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل

يعر�ض	هذا	امللحق	نظرة	عامة	على	هيكل	النموذج	الذي	

حماكاة	 يليها	 الف�سل،	 هذا	 يف	 املحاكاة	 نتائج	 عليه	 تقوم	

اجلاري.	 احل�ساب	 على	 العامة	 املالية	 اأدوات	 خمتلف	 لآثار	

ولالطالع	على	مزيد	من	التفا�سيل	عن	هيكل	النموذج،	راجع	

Kumhof and others (2010).	ولالطالع	على	مزيد	 درا�سة	

من	التحليل	لرتباط	تواأم	العجز	با�ستخدام	النموذج	النقدي	

 Kumhof and درا�ستي	 راجع	 املتكامل،	 العاملي	 واملايل	

.Clinton and others (2010)		و	Laxton (2009) 

اخل�صائ�ص الرئي�صية للنموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل

منوذج	 هو	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	

فيه	 يتم	 العام	 للتوازن	 املناطق	 متعدد	 هيكلي	 ديناميكي	

حتقيق	ال�سلوك	الأمثل	من	جانب	الأ�رس	وال�رسكات،	والإدراج	

الكامل	لالأر�سدة	والتدفقات	عرب	الفرتات	الزمنية.	ويحتوي	

النموذج	على	عوامل	�سلبية	يف	�سكل	اأ�سعار	واأجور	جامدة،	

وتكاليف	ت�سحيح	حقيقية،	واأ�رس	معي�سية	تعاين	من	نق�ض	

ال�سيولة،	اإىل	جانب	وجود	اآفاق	زمنية	حمدودة	للتخطيط	لدى	

النموذج	خ�سائ�ض	 يعطي	 ما	 وهو	 املعي�سية؛	 الأ�رس	 قطاع	

رئي�سية	حمددة	ـ	اأبرزها	دور	مهم	لل�سيا�سة	النقدية	واملالية	

يف	حتقيق	ال�ستقرار	القت�سادي.	
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وافرتا�ض	الآفاق	الزمنية	املحدودة	مييز	النموذج	النقدي	

القيا�سية	 النقدية	 النماذج	 عن	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	

حالت	 ي�سهد	 ويجعله	 الهيكلي	 الديناميكي	 العام	 للتوازن	

تكون	 اأن	 خاللها	 القت�سادات	 ت�ستطيع	 ووا�سحة	 م�ستقرة	

للم�ستخدمني	 ذلك	 ويتيح	 الطويل.	 الأجل	 ودائنة	يف	 مدينة	

تقوم	 حيث	 اأخرى	 اإىل	 م�ستقرة	 حالة	 من	 التحول	 درا�سة	

بدور	 اخلا�ض	 الدخاري	 وال�سلوك	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	

اجلديدة	 امل�ستقرة	 احلالة	 مع	 الديناميكي	 التكيف	 يف	 مهم	

ويف	خ�سائ�ض	هذه	احلالة.

فالدين	 النموذج.	 يف	 مكتملة	 غري	 الأ�سول	 واأ�سواق	

احلكومي	دين	حملي	فقط،	ويعد	مبثابة	�سندات	ا�سمية	غري	

م�رسوطة	لفرتة	واحدة	مقومة	بالعملة	املحلية.	اأما	الأ�سول	

غري	 ا�سمية	 �سندات	 فهي	 دوليا	 تداولها	 يتم	 التي	 الوحيدة	

م�رسوطة	لفرتة	واحدة	مقومة	بالدولر	الأمريكي،	وميكن	اأن	

ت�سدرها	احلكومة	الأمريكية	ووكالء	القطاع	اخلا�ض	يف	اأي	

منطقة.	وال�رسكات	كذلك	تكون	مملوكة	حمليا	فقط.	فالأ�سهم	

ل	تتداول	يف	الأ�سواق	املالية	املحلية؛	وبدل	من	ذلك	يح�سل	

قطاع	الأ�رس	على	توزيعات	اأرباح	دفعة	واحدة.

لإنتاج	 والعمالة	 املال	 راأ�ض	 بتوظيف	 ال�رسكات	 وتقوم	

�سلع	جتارية	وغري	جتارية.	وهناك	قطاع	مايل	كالذي	يرد	يف	

درا�سة	Bernanke, Gertler, and Gilchrist (1999)،	فيه	معجل	

مايل	م�ساير	لالجتاهات	الدورية،	حيث	ترتفع	تكلفة	التمويل	

اخلارجي	التي	تواجه	ال�رسكات	مع	ارتفاع	مديونيتها.

ي�سمل	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 والنموذج	

القت�ساد	العاملي	بالكامل،	وُتدرج	فيه	ب�سكل	�رسيح	كافة	

تدفقات	التجارة	الثنائية	واأ�سعارها	الن�سبية	يف	كل	منطقة،	

القيا�سية	 الإنتاج	 �سيغة	 اأما	 ال�رسف.	 اأ�سعار	 ذلك	 يف	 مبا	

يحتوي	 التي	 الدولية	 الروابط	 وت�سمح	 مناطق.	 �ست	 فت�سمل	

عليها	النموذج	بتحليل	تداعيات	ال�سيا�سات	على	امل�ستويني	

الإقليمي	والعاملي.	

قطاع االأ�رس

هناك	نوعان	من	الأ�رس؛	كالهما	ي�ستهلك	�سلعا	ويقدم	عمال.	

قرارات	 اتخاذ	 على	 تعمل	 الأجيال	 متداخلة	 اأ�رس	 هناك	 اأول،	

مثلى	فيما	يتعلق	بالقرو�ض	واملدخرات	على	مدار	اأفق	زمني	

نق�ض	 من	 تعاين	 اأ�رس	 هناك	 ثانيا،	 �سنة.	 	20 يبلغ	 للتخطيط	

ائتمان.	 على	 احل�سول	 ميكنها	 ول	 اأموال	 تدخر	 ل	 ال�سيولة؛	

والنوعان	يدفعان	�رسائب	مبا�رسة	على	دخل	العمل،	و�رسائب	

غري	مبا�رسة	على	الإنفاق	ال�ستهالكي،	و�رسائب	مقطوعة.

قطاع االإنتاج

ُتدار	 جتارية،	 وغري	 جتارية	 �سلعا	 تنتج	 التي	 ال�رسكات	

وفقا	لأف�سلية	مالكيها	الذين	ي�سكلون	اأ�رسا	حمدودة	الأجل.	

حمدودة	 زمنية	 اآفاق	 لديها	 اأي�سا	 ال�رسكات	 فاإن	 وبالتايل	

للتخطيط.	والأثر	الرئي�سي	امللمو�ض	لهذا	الفرتا�ض	هو	وجود	

ال�سعور	 نتيجة	 امللكية	 حقوق	 خماطر	 على	 كبرية	 عالوة	

بال�سيق.	فال�رسكات	تكون	عر�سة	لأوجه	جمود	ا�سمية	عند	

حقيقية	 ت�سحيح	 لتكاليف	 اأي�سا	 وعر�سة	 الأ�سعار	 حتديد	

العمالة	وال�ستثمار،	وهي	تدفع	�رسائب	على	 عند	توظيف	

وتوزيعات	 اأجور	 تدفع	 كما	 للحكومات	 الراأ�سمايل	 دخلها	

اأرباح	لقطاع	الأ�رس.

القطاع املايل

واملايل	 النقدي	 للنموذج	 احلالية	 ال�سيغة	 حتتوي	

املالية.	 بالأ�سول	 حمدودة	 قائمة	 على	 املتكامل	 العاملي	

واحدة	 لفرتة	 ا�سمية	 �سندات	 من	 احلكومي	 الدين	 ويتكون	

الأ�رس	 قطاع	 من	 البنوك	 وتقبل	 املحلية.	 بالعملة	 مقومة	

ودائع	باأجل	ثابت	لفرتة	واحدة	تعد	م�سدر	الأموال	املتاح	

لديها	ملنح	القرو�ض	لل�رسكات.	وهذه	الأ�سول	املالية،	اإىل	

جانب	ملكية	ال�رسكات،	ل	ميكن	تداولها	عرب	احلدود.	غري	اأن	

الأ�رس	التي	تعمل	على	اتخاذ	قرارات	مثلى	قد	تقوم	باإ�سدار	

اأو	�رساء	التزامات	قابلة	للتداول	مقومة	بالدولر	الأمريكي.	

املك�سوفة	 الفائدة	 اأ�سعار	 تعادل	 �رسط	 ينطبق	 ول	

نتيجة	وجود	عالوات	خماطر	ُقطرية.	فالعالوات	توؤدي	اإىل	

بني	 الطويل،	 الأجل	 اأو	 الق�سري	 الأجل	 يف	 �سواء	 انحرافات،	

اأ�سعار	الفائدة	يف	خمتلف	املناطق	حتى	بعد	اإجراء	التعديل	

الالزم	مقابل	التغريات	املتوقعة	يف	اأ�سعار	ال�رسف.	

االأبعاد الدولية وانتقال االآثار

�رسيح	 ب�سكل	 الثنائية	 التجارة	 تدفقات	 كافة	 ُتدرج	

الن�سبية	 الأ�سعار	 على	 اأي�سا	 ينطبق	 ما	 وهو	 النموذج،	 يف	

وتت�سمن	 ال�رسف.	 اأ�سعار	 ذلك	 يف	 مبا	 منطقة،	 كل	 يف	

الو�سيطة	 ال�سلع	 من	 والواردات	 ال�سادرات	 التدفقات	 هذه	

والنهائية.	وتتم	معايرتها	يف	احلالة	امل�ستقرة	لتتوافق	مع	

التدفقات	املالحظة	يف	البيانات	احلديثة.	وتخ�سع	الروابط	

الدولية	لقرارات	الدخار	وال�ستثمار	املتخذة	على	امل�ستوى	

العاملي،	وهي	منتج	ثانوي	لالآفاق	املحدودة	للم�ستهلكني.	

اجلارية	 احل�سابات	 لأر�سدة	 وا�سح	 حتديد	 اإىل	 هذا	 ويوؤدي	

ونظرا	 منطقة.	 كل	 يف	 ال�سافية	 الأجنبية	 الأ�سول	 ومراكز	

الأ�سول	 مراكز	 فاإن	 مكتملة،	 غري	 الأ�سول	 اأ�سواق	 لأن	

الأجنبية	ال�سافية	متثلها	�سندات	ا�سمية	غري	م�رسوطة	لفرتة	

واحدة	مقومة	بالدولر	الأمريكي.

اأ�سعار	الفائدة	املك�سوفة،	والتغريات	 واإىل	جانب	تعادل	

حجم	 فاإن	 الطويل،	 الأجل	 يف	 العاملية	 الفائدة	 اأ�سعار	 يف	

الأ�سا�سي	 املحدد	 هو	 يكون	 الدولية	 التجارية	 الروابط	

لنتقال	اآثار	ال�سدمات	التي	ت�سهدها	منطقة	ما	اإىل	مناطق	

اأخرى	يف	العامل.	

�صيا�صة املالية العامة وال�صيا�صة النقدية

متنوعة	 طائفة	 با�ستخدام	 العامة	 املالية	 �سيا�سة	 ُتدار	

وال�رسائب.	 بالنفقات	 املتعلقة	 العامة	 املالية	 اأدوات	 من	

اأو	 ا�ستهالكية	 نفقات	 �سكل	 احلكومية	 النفقات	 تاأخذ	 وقد	
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اأو	موجهة	 الأ�رس	 اإما	لكل	 اأو	حتويالت	مقطوعة	 ا�ستثمارية	

الإيرادات	من	 ال�سيولة.	وترتاكم	 نق�ض	 تعاين	من	 اأ�رس	 نحو	

ومن	 املال،	 وراأ�ض	 العمل	 دخل	 على	 املفرو�سة	 ال�رسائب	

اإليها	 �رسائب	ال�ستهالك،	ومن	ال�رسائب	املقطوعة	امل�سار	

تعظيم	 اإىل	 احلكومية	 ال�ستثمارية	 النفقات	 وتوؤدي	 اآنفا.	

ثابت	 مبعدل	 قيمتها	 تنخف�ض	 التي	 العامة	 التحتية	 البنية	

مبرور	الوقت.	

املركزي	 البنك	 ي�ستخدم	 النقدية،	 ال�سيا�سة	 اإدارة	 وعند	

ويقوم	 الت�سخم.	 تنبوؤات	 اإىل	 ت�ستند	 الفائدة	 ل�سعر	 قاعدة	

الأ�سا�سي	 الفائدة	 �سعر	 بني	 الفجوة	 بتغيري	 املركزي	 البنك	

التوازين	طويل	الأجل	بغر�ض	حتقيق	 الفائدة	 الفعلي	و�سعر	

معدل	م�ستهدف	وم�ستقر	للت�سخم	مبرور	الوقت.

اأدوات املالية العامة واآثارها على احل�صاب 

اجلاري

هل	يختلف	اأثر	�سيا�سة	املالية	العامة	على	احل�ساب	اجلاري	

هذا	 على	 لالإجابة	 امل�ستخدمة؟	 العامة	 املالية	 اأداة	 ح�سب	

ال�سوؤال	ننظر	يف	تطورات	الأحداث	عندما	يعمد	اقت�ساد	�سغري	

مفتوح	يتبع	�سيا�سة	نقدية	غري	مقيدة،	متت	تهيئته	ليتوافق	مع	

اخل�سائ�ض	الرئي�سية	لكندا،	اإىل	�سبط	لأو�ساع	املالية	العامة	

با�ستخدام	اأدوات	خمتلفة.	وحتديدا،	ننظر	يف	الآثار	التي	تقع	

املالية	 اأو�ساع	 �سبط	 نتيجة	 اجلاري	 احل�ساب	 ر�سيد	 على	

العامة	بن�سبة	1%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	عندما	ُيجرى	هذا	

التالية،	 العامة	 املالية	 اأدوات	 اأداة	من	 كل	 با�ستخدام	 ال�سبط	

على	اأن	ت�ستخدم	اأداة	واحدة	يف	كل	مرة:	ال�رسائب	على	دخل	

العمل،	وال�رسائب	على	دخل	راأ�ض	املال،	و�رسائب	ال�ستهالك،	

والتحويالت	 احلكومي،	 وال�ستثمار	 احلكومي،	 وال�ستهالك	

39
العامة،	والتحويالت	املوجهة.

وح�سبما	يتبني	من	ال�سكل	البياين	4-14،	تكون	ا�ستجابة	

العامة	 املالية	 اأو�ساع	 ل�سبط	 اجلاري	كبرية	 احل�ساب	 ر�سيد	

الأداة	 النظر	عن	 الناجت	املحلي	بغ�ض	 اإجمايل	 بن�سبة	1%	من	

امل�ستخدمة.	ويرتاوح	التح�سن	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	بني	

الأوىل	 ال�سنة	 خالل	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 و%0.6	 	0.4

على	 ال�رسائب	 با�ستثناء	 الأدوات،	 هذه	 معظم	 ا�ستخدام	 عند	

اجلاري	 احل�ساب	 ر�سيد	 يف	 التح�سن	 يبلغ	 حيث	 العمل	 دخل	

عند	ا�ستخدامها	حوايل	0.3%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.	ويف	

اأر�سدة	احل�ساب	اجلاري	 الأجل	املتو�سط،	يرتاوح	التح�سن	يف	

ا�ستخدام	 عند	 املحلي	 الناجت	 اإجمايل	 من	 و%0.8	 	0.7 بني	

معظم	الأدوات،	با�ستثناء	يف	حالة	ال�رسائب	على	دخل	العمل	

حيث	يبلغ	التح�سن	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	عند	ا�ستخدامها	

حوايل	0.5%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي،	وحالة	ال�رسائب	على	

دخل	راأ�ض	املال	حيث	يبلغ	التح�سن	يف	ر�سيد	احل�ساب	اجلاري	

عند	ا�ستخدامها	حوايل	0.9%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي.

		توجه	هذه	التحويالت	اإىل	الأ�رس	التي	تعاين	من	نق�ض	ال�سيولة.
39
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�أ�صاب	 �لذي	 �ل�صعف	 �إىل	 �لتنفيذيون	 �ملديرون	 �أ�صار	

تباينه	بني	خمتلف	 و�زدياد	 �لعاملي	 �القت�صادي	 �لن�صاط	

�لبلد�ن،	و�إىل	زيادة	�لتقلبات	�ملالية،	يف	�لوقت	�لذي	طر�أت	

ومتثل	 �ل�صلبية.	 �لتطور�ت	 خماطر	 يف	 حادة	 زيادة	 فيه	

�لذي	حترزه	كربى	 �ملحدود	 للتقدم	 �لتطور�ت	عر�صا	 هذه	

�لقطاعات	 �ختالالت	 على	 للق�صاء	 �ملتقدمة	 �القت�صاد�ت	

�ل�صيادية	و�ملالية	لتي�صري	�لتحول	من	�العتماد	على	�لطلب	

�لعام	�إىل	�لطلب	�خلا�س.	ويف	نف�س	�لوقت،	ال	يز�ل	هناك	

�لكثري	مما	ينبغي	عمله	الإعادة	�لتو�زن	من	�لطلب	�خلارجي	

�إىل	�لطلب	�لد�خلي	يف	�القت�صاد�ت	�ل�صاعدة	�لرئي�صية.	وقد	

تعرقلت	جهود	�لتعايف	�لعاملي	كذلك	من	جر�ء	�صدمات	غري	

متوقعة،	مبا	يف	ذلك	��صطر�بات	�ملعرو�س	نتيجة	�لزلز�ل	

يف	 �ملفاجئ	 و�الرتفاع	 �ليابان،	 يف	 ت�صونامي	 وموجة	

�أ�صعار	�لنفط،	و�لقالقل	�ل�صيا�صية	يف	منطقة	�ل�رشق	�الأو�صط	

�صيتال�صى	 �ل�صدمات	 هذه	 �أثر	 �أن	 ورغم	 �إفريقيا.	 و�صمال	

�لقطاعني	 يف	 �الأ�صا�صية	 �ل�صعف	 مو�طن	 فاإن	 تدريجيا،	

�لتحركات	 غياب	 مع	 قائمة	 تظل	 �صوف	 و�ملايل	 �حلقيقي	

�حلا�صمة	و�لتي	تزد�د	�إحلاحا	على	م�صتوى	�ل�صيا�صات.

و�أ�صار	�ملديرون	�إىل	�صعف	منو	�إجمايل	�لناجت	�ملحلي	

�حلقيقي	ومعدالت	توظيف	�لعمالة	يف	معظم	�القت�صاد�ت	

فرط	 مثل	  – �الأزمة	 تركات	 من	 تعاين	 �لتي	 �ملتقدمة	

�لتمويل	بالدين	 �الأ�رش	و�لقطاع	�ملايل	على	 �عتماد	قطاع	

�حلكومية،	 �لعمومية	 �مليز�نيات	 يف	 �ملفرط	 و�لت�صخم	

�ال�صتثنائية	 �لتن�صيطية	 �لدفعات	 �صحب	 مو��صلة	 و�أن	

�إىل	 م�صريين	 �لطلب،	 على	 باالأعباء	 �الإلقاء	 يف	 �صي�صتمر	

متتع	�قت�صاد�ت	�أخرى	بقوة	�لن�صاط	�القت�صادي.	فال	يز�ل	

�لنمو	قويا	يف	�قت�صاد�ت	�الأ�صو�ق	�ل�صاعدة	و�القت�صاد�ت	

م�صتوياته	 عن	 �الأرجح	 على	 �صينخف�س	 لكنه	 �لنامية	

�أهم	 �لن�صاط	يف	 �ملا�صي	يف	ظل	فتور	 �لعام	 �مل�صجلة	يف	

�لتوتر�ت	�ملالية.	وقد	ظلت	 �القت�صاد�ت	�ملتقدمة	وزيادة	

وقت	 حتى	 تتكثف	 �ملحموم	 �القت�صادي	 �لن�صاط	 �صغوط	

قريب،	و�صط	�أجو�ء	من	قوة	منو	�الئتمان	و�أ�صعار	�الأ�صول،	

�لتدفقات	 �جلارية،	و�صالبة	 �حل�صابات	 �ختالالت	 و�ت�صاع	

�لبلد�ن	 من	 �لعديد	 يز�ل	 ال	 �لوقت،	 نف�س	 ويف	 �لر�أ�صمالية.	

عن	 �لناجمة	 للمخاطر	 عر�صة	 �لدخل	 ومنخف�صة	 �لنامية	

�رتفاع	�أ�صعار	�لغذ�ء	و�لوقود	وتقلب	م�صتوياتها.		

بالن�صبة	 �لق�صوى	 �الأولوية	 �أن	 على	 �ملديرون	 و�صدد	

�أوجه	 معاجلة	 يف	 تتمثل	 �لرئي�صية	 �ملتقدمة	 لالقت�صاد�ت	

�له�صا�صة	يف	�لقطاعات	�ل�صيادية	و�مل�رشفية،	و�لتي	تفر�س	

منطقة	 ويف	 �لعاملية.	 �الآفاق	 على	 كبرية	 �صلبية	 خماطر	

و�ملوؤ�ص�صات	 �الأ�صو�ق	 يف	 �خللل	 معاجلة	 ينبغي	 �ليورو،	

عند	 �مل�رشيف	 �ملال	 ر�أ�س	 وتعزيز	 و�إ�صالحها،	 �ملالية	

�الحتاد	 قمة	 يف	 �ملعلنة	 �اللتز�مات	 وتنفيذ	 �للزوم،	

�الأوروبي	يف	يوليو	1102.	وعلى	�ملدى	�ملتو�صط،	ال	يز�ل	

تعزيز	نظام	�حلوكمة	يف	منطقة	�ليورو	و�إحر�ز	�لتقدم	نحو	

�إن�صاء	�حتاد	�قت�صادي	متكامل	هما	من	�الأولويات	�ملهمة.	

�مللحة	 �الأولوية	 �أن	 و�ليابان،	جند	 �ملتحدة	 �لواليات	 ويف	

�ل�صيا�صي	بتطبيق	خطة	موثوقة	ل�صبط	 تتمثل	يف	�اللتز�م	

�إحياء	 �أن	 كما	 معقولة،	 ب�رشعة	 �لعامة	 �ملالية	 �أو�صاع	

باحليوية.	 يت�صم	 �الأمريكية	 �مل�صاكن	 �صوق	 تن�صيط	 جهود	

�لعامة	 �ملالية	 �صيا�صات	 تعمل	 �أن	 ينبغي	 �لعموم،	 وعلى	

�إبقاء	�لدين	�لعام	عند	م�صتويات	 على	حتقيق	�لتو�زن	بني	

و�حلد	 �ملتو�صط،	 �ملدى	 على	 حتملها	 يف	 �ال�صتمر�ر	 ميكن	

مر�عاة	 مع	 �لنمو،	 على	 �الأجل	 ق�صرية	 �ل�صلبية	 �الآثار	 من	

و�صوف	 �لعامة.	 �ملالية	 �صيا�صات	 م�صد�قية	 على	 �حلفاظ	

لكنها	 �لبلد�ن	 باختالف	 �ل�صيا�صة	 ��صتجابات	 تختلف	

�إ�صالحات	 �إىل	توحيدها	من	خالل	 �الأرجح	 �صتحتاج	على	

بر�مج	�مل�صتحقات	و�الإ�صالحات	�ل�رشيبية	و�الإ�صالحات	

�لقدرة	 وتعزيز	 �لعمل،	 فر�س	 لزيادة	 �لعاجلة	 �لهيكلية	

�ملالية	 �صاأن	خطط	 ومن	 �ملمكن.	 �لناجت	 ودعم	 �لتناف�صية،	

�لعامة	�لتي	تكفل	��صتمر�ر	�أو�صاع	�ملالية	�لعامة	يف	�الأجل	

�ملتو�صط	على	نحو	موثوق	�أن	توفر	�حليز	�لالزم	لل�صيا�صات	

�العتماد	 من	 �حلد	 مع	 �لقريب،	 �ملدى	 على	 �لتعايف	 لدعم	

على	�ل�صيا�صة	�لنقدية	و�آثارها	�النت�صارية.										

�ملتقدمة	 �القت�صاد�ت	 يف	 �لتعايف	 ل�صعف	 ونظر�	

�لرئي�صية	وتنامي	خماطر	�لتطور�ت	�ل�صلبية،	�تفق	�ملديرون	

عالية	 �لنقدية	 �ل�صيا�صة	 ظل	 تظل	 �أن	 �رشورة	 على	 عموما	

�ملديرين	 من	 عدد	 ور�أى	 �ملنظور.	 �إىل		�مل�صتقبل	 �لتي�صري	

�إ�صايف،	 نقدي	 دعم	 �أي	 تقدمي	 �أمام	 حمدود	 �ملجال	 �أن	

م�صريين	 �لتقليدية،	 غري	 �لتد�بري	 خالل	 من	 ذلك	 يف	 مبا	

لالقت�صاد.	 �مل�صوهة	 �ملو�رد	 وتوزيع	 �حلو�فز	 خماطر	 �إىل	

و�صدد	�ملديرون	على	�حلاجة	�إىل	مو��صلة	�لتقدم	يف	�أعمال	

�الحرت�زية	 �ل�صيا�صات	 ويف	 �ملايل	 �لقطاع	 على	 �لرقابة	

من	 �لنابعة	 �ملفرط	 �ملايل	 �لرفع	 خماطر	 الحتو�ء	 �لكلية	

��صتمر�ر	�أ�صعار	�لفائدة	�ملنخف�صة	لفرتة	مطولة.

ق
ح

مل

اأدىل رئي�س املجل�س التنفيذي بالنيابة بالتعليقات التالية يف ختام مناق�صة املجل�س لتقرير اآفاق االقت�صاد العاملي 

يف 31 اأغ�صط�س 2011.

املناق�صة التي اأجراها املجل�س التنفيذي ل�صندوق النقد 

الدويل حول اآفاق االقت�صاد يف اأغ�صط�س 2011
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�الأ�صو�ق	 �قت�صاد�ت	 على	 يتعني	 �أنه	 �ملديرون	 و�أكد	

�ل�صاعدة	و�القت�صاد�ت	�لنامية	�ال�صتمر�ر	يف	تقوية	�أو�صاع	

�ملالية	�لعامة	ملو�جهة	�ملخاطر	�ملحيطة	بها	و�إعادة	بناء	

ملخاطر	 و�لت�صدي	 �ل�صيا�صات،	 م�صتوى	 على	 �لالزم	 �حليز	

�لد�خلة،	 �لر�أ�صمالية	 �لتدفقات	 على	 �ملفرط	 �العتماد	

يجب	 ذ�ته،	 �لوقت	 ويف	 �لنقدية.	 �ل�صيا�صة	 �أعباء	 وتخفيف	

�أن	يعمل	�صبط	�أو�صاع	�ملالية	�لعامة	على	حماية	�الإنفاق	

ثم	 ومن	 �الجتماعية،	 و�الحتياجات	 �لتحتية	 �لبنية	 على	

وحماية	 �ملتو�صط	 �الأجل	 يف	 �لنمو	 توقعات	 على	 �حلفاظ	

�لفقر�ء.	و�صوف	يكون	باإمكان	�القت�صاد�ت	�لتي	تتميز	بقوة	

ميز�نياتها	�لعمومية	�حلكومية	تاأجيل	�لت�صحيح	يف	حالة	

ظهور	بو�در	حتقق	خماطر	�لتطور�ت	�ل�صلبية	�خلارجية.						

و�أ�صار	�ملديرون	�إىل	�رشورة	�ختالف	�ل�صيا�صة	�لنقدية	

�ل�صاعدة	 �الأ�صو�ق	 �قت�صاد�ت	 خمتلف	 يف	 بها	 �ملعمول	

�ل�صيا�صة	 ت�صديد	 مرحلة	 �إن	 وقالو�	 �لنامية.	 و�القت�صاد�ت	

�لنقدية	ينبغي	�أن	ت�صتمر	يف	�لبلد�ن	�لتي	تتز�يد	فيها	بو�در	

�ليقني	 عدم	 الأجو�ء	 ونظر�	 �ملحموم.	 �القت�صادي	 �لن�صاط	

غري	�ملعتادة	يف	�ملناخ	�لعاملي،	بو�صع	�صناع	�ل�صيا�صات	

�عتماد	 �إمكانية	 يف	 ينظرو�	 �أن	 �الأخرى	 �القت�صاد�ت	 يف	

توخي	 مع	 �لنقدي	 �لت�صديد	 وترية	 �إبطاء	 يف	 حذر	 منهج	

�ليقظة	�إز�ء	خماطر	�ال�صتقر�ر	�ملايل،	مبا	يف	ذلك	�لنا�صئة	

عن	�حتمال	حدوث	حتول	يف	�جتاه	�لتدفقات	�لر�أ�صمالية.

�إز�ء	 �ليقظة	 توخي	 مو��صلة	 �أهمية	 �ملديرون	 و�أكد	

�لر�أ�صمالية	 �لتدفقات	 ظل	 يف	 �ملحتملة	 �ملالية	 �ملخاطر	

بع�س	 يف	 �الئتماين	 �لنمو	 وقوة	 �مل�صتمرة	 �أو	 �ل�صابقة	

مزيد	 بذل	 �ل�رشوري	 ومن	 �ل�صاعدة.	 �الأ�صو�ق	 �قت�صاد�ت	

من	�جلهود	لتعزيز	�لتنظيم	يف	�لقطاع	�ملايل،	مبا	يف	ذلك	

عن	طريق	تو�صيع	نطاق	�لرقابة	لكي	ت�صمل	�أعمال	�لو�صاطة	

�لكلية	 �الحرت�زية	 بالتد�بري	 و�ال�صتعانة	 �مل�رشفية	 غري	

�القت�صاد�ت	 ويف	 �ملخاطر.	 حتمل	 ممار�صات	 من	 للحد	

�لتي	حتقق	فو�ئ�س	كبرية	ومزمنة	يف	ح�صاباتها	�جلارية،	

– و�قرت�نها	باإ�صالحات	 فاإن	زيادة	مرونة	�صعر	�ل�رشف	

هيكلية	– ت�صكل	عامال	حيويا	يف	تخفيف	�صغوط	�لت�صخم،	

وت�صجيع	�لتو�صع	�ملتو�زن،	وتي�صري	�إعادة	�لتو�زن	�لعاملي	

على	�ملدى	�ملتو�صط.							

�لعاملية	 �ليقني	 عدم	 �أجو�ء	 تكثف	 �أن	 �ملديرون	 و�أكد	

حتى	بعد	ثالث	�صنو�ت	من	بدء	�الأزمة	�لعاملية	هو	مبثابة	

وقوع	 يف	 ت�صببت	 �لتي	 �الأ�صا�صية	 �مل�صاكل	 باأن	 تذكرة	

�الأزمة	مل	ُتعالج	بعد،	يف	�لوقت	�لذي	تر�كمت	فيه	�ملخاطر	

�ل�صيا�صات	 �أمام	 �ملتاح	 �حليز	 �صيق	 �زد�د	 وقد	 �جلديدة.	

جديدة	 روح	 �إيجاد	 ويتعني	 �الأزمات.	 ملو�جهة	 للتحرك	

حتقيق	 �أجل	 من	 �ل�صيا�صات	 م�صتوى	 على	 �لدويل	 للتعاون	

�لتقدم	يف	�إعادة	�لتو�زن	على	�مل�صتويني	�لد�خلي	و�لعاملي	

على	نحو	�أكرث	تاأثري�،	ف�صال	على	مقاومة	�صغوط	�حلمائية	

�لقوي	 �لعاملي	 �لنمو	 حتقيق	 �صيظل	 ذلك	 وبغري	 �لتجارية.	

و�ال�صتقر�ر	�ملايل	هدفا	بعيد	�ملنال	ل�صنو�ت	طويلة.	
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وتوقعات  تاريخية  بيانات  الإح�سائي  امللحق  يقدم 

اقت�سادية، ويتاألف من خم�سة اأق�سام هي الفرتا�سات، وما 

البلدان،  وت�سنيف  املتبعة،  والأعراف  والبيانات  اجلديد، 

واجلداول الإح�سائية.

التي  لالفرتا�سات  تلخي�سا  الأول  الق�سم  ويت�سمن 

 ،2012-2011 للفرتة  والتوقعات  التقديرات  عليها  تقوم 

وال�سيناريو متو�سط الأجل للفرتة 2013–2016. ويعر�ض 

الق�سم الثاين و�سفا موجزا للتغريات التي طراأت على قاعدة 

الثالث  الق�سم  يقدم  بينما  الإح�سائية،  واجلداول  البيانات 

ح�ساب  يف  امل�ستخدمة  والأعراف  للبيانات  عاما  و�سفا 

ت�سنيف  الرابع  الق�سم  ويلخ�ض  املجمعة.  الُقطرية  الأرقام 

البلدان �سمن املجموعات املختلفة الواردة يف تقرير �آفاق 

�القت�صاد �لعاملي.

اأما الق�سم الأخري، وهو الق�سم الرئي�سي، فيت�سمن اجلداول 

املعلومات  اأ�سا�ض  على  بياناتها  اأُعدت  التي  الإح�سائية 

الوثيقة  هذه  )تت�سمن  �سبتمرب 2011  اأوائل  املتاحة حتى 

فهو  باء  الإح�سائي  امللحق  اأما  األف  الإح�سائي  امللحق 

الأرقام  تظهر  فقط،  التي�سري  �سبيل  وعلى  اإلكرتونيًا(.  متاح 

التحديد  درجة  بنف�ض  بعده  وما   2011 بعام  اخلا�سة 

املتوخاة يف البيانات التاريخية؛ وملا كانت هذه الأرقام 

جمرد توقعات، فال يفرت�ض اأن تكون على نف�ض الدرجة من 

الدقة.   

الفرتا�صات 

ُيفرت�ض ا�ستمرار ثبات �أ�صعار �ل�رصف الفعلية احلقيقية 

يف القت�سادات املتقدمة عند م�ستوياتها املتو�سطة خالل 

وبالن�سبة   .2011 اأغ�سط�ض   15 اإىل  يوليو   18 من  الفرتة 

بلوغ  اإىل  الفرتا�سات  هذه  ت�سري  و2012،   2011 لعامي 

الدولر الأمريكي مقابل وحدة حقوق  متو�سط �سعر حتويل 

حتويل  �سعر  ومتو�سط  و1.593،   1.589 اخلا�سة  ال�سحب 

الدولر الأمريكي مقابل اليورو 1.413 و1.412، ومتو�سط 

�سعر حتويل الني مقابل الدولر الأمريكي هو 80.2 و78.0 

على التوايل.  

اأما متو�سط �صعر �لنفط، فمن املفرت�ض بلوغه 103.20 

دولر للربميل يف عام 2011 و100.00 دولر للربميل يف 

عام 2012.

تنفيذ  الوطنية  ال�سلطات  موا�سلة  كذلك  ويفرت�ض 

�رشحا  األف-1  الإطار  ويقدم  لديها.  املعتمدة  �ل�صيا�صات 

والتي  ال�سيا�سات  �سعيد  على  حتديدا  الأكرث  لالفرتا�سات 

ت�ستند اإليها التوقعات يف اقت�سادات خمتارة. 

متو�سط  بلوغ  املفرت�ض  من  �لفائدة،  الأ�صعار  وبالن�سبة 

الودائع  على  )ليبور(  لندن  بنوك  بني  ال�سائد  الفائدة  �سعر 

 2011 عام  يف   %0.4 الأمريكي  بالدولر  اأ�سهر  �ستة  ملدة 

و0.5% يف عام 2012، ومتو�سط �سعر الفائدة على الودائع 

ملدة ثالثة اأ�سهر باليورو 1.3% يف عام 2011، و1.2% يف 

الودائع ملدة �ستة  الفائدة على  عام 2012، ومتو�سط �سعر 

اأ�سهر بالني الياباين 0.5% يف عام 2011، و0.3% يف عام 

 .2012

وفيما يتعلق با�صتحد�ث عملة �ليورو، قرر جمل�ض الحتاد 

اأ�سعار التحويل  اأن تكون  الأوروبي يف 31 دي�سمرب 1998 

الثابتة النهائية بني اليورو وعمالت البلدان الأع�ساء التي 

اأول  من  اعتبارا  يلي  فيما  مبني  هو  كما  ا�ستخدامه  اأقرت 

يناير 1999 )راجع الإطار 5-4 يف عدد اأكتوبر 1998 من 

تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي لالطالع على تفا�سيل اأ�سعار 

التحويل(.

�سلن من�ساوي   13.7603 = 1 يورو 

فرنك بلجيكي   40.3399 =  

1
جنيه قرب�سي   0.585274 =  

مارك اأملاين   1.95583 =  

  
2
كرون ا�ستوين  15.6466 =  

ماركا فنلندية       5.94573 =  

فرنك فرن�سي    6.55957 =  

 
3
دراخمة يونانية   340.750 =  

جنيه اآيرلندي    0.787564 =  

لرية اإيطالية    1.936.27 =  

فرنك لك�سمربغ   40.3399 =  

4
لرية مالطية   0.42930 =  

غيلدر هولندي   2.20371 =  

اإ�سكودو برتغايل    200.482 =  

5
كورونا �سلوفاكية   30.1260 =  

6
تولر �سلوفيني   239.640 =  

بيزيتا اإ�سبانية   166.386 =  

 حتدد يف اأول يناير 2008. 
1

حتدد يف اأول يناير 2011.
 2

 حتدد يف اأول يناير 2001. 
3

 حتدد يف اأول يناير 2008. 
4

 حتدد يف اأول يناير 2009. 
5

 حتدد يف اأول يناير 2007.
6
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ما اجلديد

جممالت  �سمن  الآن  مدرجة  اأ�سبحت  اإ�ستونيا  بيانات    •
بيانات منطقة اليورو والقت�سادات املتقدمة. 

�القت�صاد  �آفاق  تقرير  اإبريل 2011 من  على غرار عدد    •
البيانات املجملة يف تقرير  ليبيا من  �لعاملي، ت�ستبعد 

نظرا  التوقعات  �سنوات  عن  �لعاملي  �القت�صاد  �آفاق 

لأجواء عدم اليقني املحيطة باأو�ساعها ال�سيا�سية.

اعتبارا من عدد �سبتمرب 2011 من تقرير �آفاق �القت�صاد    •
�لعاملي، ُت�سنف غيانا و�سورينام �سمن اأع�ساء منطقة 

منطقة  اأع�ساء  �سمن  بليز  وت�سنف  اجلنوبية،  اأمريكا 

اأمريكا الو�سطى. وكانت البلدان الثالثة قبل ذلك اأع�ساء 

يف منطقة الكاريبي.

ال�سودان من توقعات  بالن�سبة لل�سودان، ي�ستبعد جنوب    •
2011 وما بعدها. 

البيانات والأعراف املتبعة 

ت�سكل البيانات والتوقعات املتعلقة بعدد 184 اقت�سادا 

القاعدة الإح�سائية لتقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي )قاعدة 

هذه  حفظ  يف  وت�سرتك  العاملي(.  القت�ساد  اآفاق  بيانات 

يف  اجلغرافية  املناطق  واإدارات  البحوث  اإدارة  البيانات 

�سندوق النقد الدويل، حيث تقوم اإدارات املناطق اجلغرافية 

بتحديث التوقعات الُقطرية بانتظام على اأ�سا�ض افرتا�سات 

�ساملة مت�سقة.

املرجع  هي  الوطنية  الإح�سائية  الهيئات  اأن  ورغم 

والتعاريف  التاريخية  البيانات  تقدمي  يف  النهائي 

يف  بدورها  ت�سارك  الدولية  املنظمات  فاإن  امل�ستخدمة، 

املنهجيات  التوافق بني  بغية حتقيق  الإح�سائية  الق�سايا 

املختلفة لإعداد الإح�ساءات على امل�ستوى الوطني، مبا يف 

والت�سنيفات  والتعاريف  واملفاهيم  التحليلية  الأطر  ذلك 

الإح�ساءات  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  التقدير  واإجراءات 

القت�ساد  اآفاق  تقرير  بيانات  قاعدة  ومتثل  القت�سادية. 

العاملي انعكا�سا للمعلومات املاأخوذة من م�سادر البيانات 

الوطنية واملنظمات الدولية.

وتت�سق البيانات القت�سادية الكلية ملعظم البلدان التي 

يعر�سها تقرير “�آفاق �القت�صاد �لعاملي” عموما مع نظام 

جميع  مواءمة  متت  وقد   .1993 لعام  �لقومية  �حل�صابات 

املعايري الإح�سائية القطاعية ل�سندوق النقد الدويل- دليل 

�الإح�صاء�ت  ودليل  �خلام�صة،  �لطبعة  �ملدفوعات،  ميز�ن 

مالية  �إح�صاء�ت  ودليل   ،2000 لعام  و�ملالية  �لنقدية 

�حلكومة لعام 2001 – مع نظام احل�سابات القومية لعام 

1993. وتعرب هذه املعايري عن مدى اهتمام �سندوق النقد 

الدويل ب�سفة خا�سة باملراكز اخلارجية وا�ستقرار القطاع 

املايل والأو�ساع املالية للقطاع العام يف خمتلف البلدان. 

ومع �سدور هذه الأدلة بداأت جديا عملية مواءمة البيانات 

البيانات  تطابق  اأن  غري  اجلديدة.  املعايري  مع  القطرية 

قيام  على  املطاف  نهاية  يف  يعتمد  الأدلة  مع  متاما 

معدي الإح�ساءات الوطنية بتقدمي بيانات ُقطرية منقحة. 

ل  �لعاملي  �القت�صاد  �آفاق  تقرير  تقديرات  فاإن  وبالتايل 

تزال متوائمة جزئيا فقط مع هذه الأدلة. ومع هذا، فالتاأثري 

نتيجة  الأ�سا�سية  واملجمالت  الأر�سدة  على  �سيقع  الذي 

يف  طفيفا  �سيكون  حتديثها  مت  التي  املعايري  اإىل  للتحول 

البلدان الأخرى  البلدان. وقد اعتمد عدد كبري من  كثري من 

املعايري الأخرية جزئيا و�سيوا�سل تطبيقها على مدار فرتة 

متتد ل�سنوات. 

احل�سابات  نظام  يف  الواردة  التو�سيات  مع  وات�ساقا 

العمل  تدريجيا  بلدان  عدة  األغت   ،1993 لعام  القومية 

�لثابتة  �الأ�صا�س  �صنة  على  القائمة  التقليدية  بالطريقة 

احلقيقية  الكلي  القت�ساد  متغريات  م�ستويات  ح�ساب  يف 

الإجمايل  النمو  احت�ساب  اإىل  وحتولت  منوها  ومعدلت 

الطريقة  هذه  وتقوم  �ل�صل�صلة.  بنظام  الرتجيح  بطريقة 

والأحجام  الأ�سعار  ملوؤ�رشات  الرتجيحية  الأوزان  بتحديث 

منو  لقيا�ض  البلدان  اأمام  املجال  وتفتح  متكرر،  نحو  على 

تقلي�ض  الدقة عن طريق  املحلي مبزيد من  الناجت  اإجمايل 

املبنية  بيانات احلجم  ال�سالب يف �سال�سل  التحيز  اإلغاء  اأو 

على الأرقام القيا�سية التي حت�سب متو�سط مكونات احلجم 

الغر�ض الأوزان الرتجيحية من عام �سابق  م�ستخدمة لهذا 

لي�ض بعيد كثريا.  

القطرية  للمجموعات  املجمعة  البيانات  وتت�سمن 

الواردة يف تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي اإما جماميع كلية 

اأو متو�سطات مرجحة لبيانات البلدان املنفردة. وُيَعربرَّ عن 

متو�سطات معدلت النمو التي تغطي عدة �سنوات مبعدلت 

وُت�ستخدم  ذلك.  خالف  ُيذكر  مل  ما   
7
مركبة �سنوية  تغري 

جمموعة  بيانات  جلميع  ح�سابيا  مرجحة  متو�سطات 

الت�سخم  بيانات  عدا  ما  والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات 

وفيما  هند�سية.  متو�سطات  لها  ت�ستخدم  التي  النقود  ومنو 

يلي الأعراف املتبعة يف هذا اخل�سو�ض: 

الفائدة  واأ�سعار  ال�رشف  لأ�سعار  املجمعة  الأرقام   •
املجموعات  يف  النقدية  املجمالت  منو  ومعدلت 

الُقْطرية املختلفة تكون مرجحة باإجمايل الناجت املحلي 

ال�سائدة  باأ�سعار ال�رشف  اأمريكية  اإىل دولرات  املحول 

يف ال�سوق )متو�سط ال�سنوات الثالثة ال�سابقة( كح�سة من 

اإجمايل الناجت املحلي للمجموعة. 

الأرقام املجمعة للبيانات الأخرى املتعلقة بالقت�ساد    •
مرجحة  النمو،  ن�سب  اأو  معدلت  كانت  �سواء  املحلي، 

باإجمايل الناجت املحلي املقوم بتعادل القوى ال�رشائية 

اأو  الكلي  العاملي  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  كح�سة 

8
اإجمايل الناجت املحلي الكلي للمجموعة.

 حُت�سب متو�سطات اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي ومكوناته، وتوظيف 
7 

العمالة، وح�سة الفرد من اإجمايل الناجت املحلي، والت�سخم، واإنتاجية عوامل 

التغري  الأولية بناء على معدلت  ال�سلع  التجاري، واأ�سعار  الإنتاج، والتبادل 

املتو�سط  اأ�سا�ض  على  ح�سابه  فيتم  البطالة  معدل  عدا  ما  املركبة  ال�سنوية 

احل�سابي الب�سيط. 

 راجع الإطار األف-2 يف عدد اإبريل 2004 من تقرير »�آفاق �القت�صاد 
8 

اإىل  امل�ستندة  املنقحة  الرتجيحية  لالأوزان  موجز  على  لالطالع  �لعاملي« 

تقرير  من   1993 مايو  عدد  يف  الرابع  وامللحق  ال�رشائية،  القوى  تعادل 
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الأرقام املجمعة للبيانات املتعلقة بالقت�ساد املحلي    •
ملنطقة اليورو )17 بلدا ع�سوا خالل الفرتة باأكملها، ما 

مل ُيذكر خالف ذلك( هي جممالت البيانات الواردة من 

لإجمايل  ترجيحية  اأوزان  با�ستخدام  الوطنية  امل�سادر 

الناجت املحلي. ول ُتعّدل البيانات ال�سنوية لتعك�ض اآثار 

فاإن   ،1999 قبل  للبيانات  وبالن�سبة  التقوميي.  اليوم 

هي   1995 لعام  الأوروبية  النقد  وحدة  �رشف  اأ�سعار 

امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املجمعة. 

العامة  باملالية  املتعلقة  للبيانات  املجمعة  الأرقام    •
بعد  البلدان  فرادى  من  الواردة  البيانات  جممالت  هي 

ال�رشف  اأ�سعار  الأمريكي مبتو�سط  الدولر  اإىل  حتويلها 

ال�سائد يف ال�سوق يف الأعوام امل�سار اإليها. 

الأرقام املجمعة ملعدلت البطالة ومنو العمالة مرجحة    •
العاملة  القوى  من  كح�سة  العاملة  القوى  بحجم 

للمجموعة. 

هي  اخلارجي  بالقت�ساد  املتعلقة  املجمعة  الأرقام    •
اإىل  حتويلها  بعد  املنفردة  البلدان  بيانات  حا�سل 

ال�سائدة  ال�رشف  اأ�سعار  مبتو�سط  اأمريكية  دولرات 

لبيانات  بالن�سبة  اإليها  امل�سار  ال�سنوات  يف  ال�سوق  يف 

ميزان املدفوعات وباأ�سعار ال�رشف ال�سائدة يف ال�سوق 

اأخرى  بعمالت  املقوم  للدين  بالن�سبة  ال�سنة  نهاية  يف 

املجمعة  الأرقام  اأن  غري  الأمريكي.  الدولر  بخالف 

واأ�سعارها هي  التجارة اخلارجية  اأحجام  للتغريات يف 

البلدان  يف  مئوية  كن�سب  للتغريات  ح�سابية  متو�سطات 

اأو الواردات بالدولر  املنفردة مرجحة بقيم ال�سادرات 

الواردات  اأو  ال�سادرات  جمموع  من  كح�سة  الأمريكي 

ال�سنة  )يف  املجموعة  واردات  اأو  �سادرات  اأو  العاملية 

ال�سابقة(.

اأو اأكرث  اإذا كانت متثل %90  وحُتت�سب الأرقام املجمعة    •
ُيذكر  مل  ما  للمجموعة،  الرتجيحية  الأوزان  ح�سة  من 

خالف ذلك.

ت�صنيف البلدان 

موجز الت�صنيف الُقْطري

�لعاملي  �القت�صاد  �آفاق  تقرير  العامل يف  بلدان  ُت�سنف 

بتق�سيمها اإىل جمموعتني رئي�سيتني: القت�سادات املتقدمة 

 ول يعتمد هذا الت�سنيف 
9
والقت�سادات ال�ساعدة والنامية.

 Anne-Marie Gulde درا�سة  اأي�سا  وراجع  �لعاملي«.  �القت�صاد  »�آفاق 

 and Marianne Schulze-Ghattas, «Purchasing Power Parity Based
 Weights for the World Economic Outlook”, in Staff Studies for the
 World Economic Outlook (Washington: International Monetary
 .Fund, December 1993), pp. 106-23
  ل ي�سري م�سطلحا “بلد” و “اقت�ساد” امل�ستخدمان يف هذا التقرير يف 

9 

جميع احلالت اإىل كيان اإقليمي ي�سكل دولة وفقا للقانون والعرف الدوليني. 

وي�سمل التقرير بع�ض الكيانات الإقليمية التي ل ت�سكل دول رغم الحتفاظ 

ببياناتها الإح�سائية على اأ�سا�ض منف�سل وم�ستقل. 

اقت�سادية،  غري  اأو  اقت�سادية  �سواء  �سارمة،  معايري  على 

يف  ذلك  من  الهدف  ويتمثل  الوقت.  مبرور  تطور  اأنه  كما 

تي�سري عملية التحليل القت�سادي من خالل تنظيم البيانات 

ب�سكل منطقي معقول. ويقدم اجلدول »األف« فكرة عامة عن 

جمموعة  كل  يف  البلدان  عدد  ويو�سح  الُقطري،  الت�سنيف 

املوؤ�رشات  بع�ض  اإىل  باإيجاز  الإ�سارة  مع  املنطقة  ح�سب 

املحلي  الناجت  )اإجمايل  الن�سبية  لأحجامها  الرئي�سية 

ال�سلع  �سادرات  وجمموع  ال�رشائية،  القوى  بتعادل  املقوم 

واخلدمات، وال�سكان(. 

ل يزال بع�ض البلدان خارج هذا الت�سنيف الُقْطري، ومن 

وجمهورية  وكوبا  اأنغيال  وتعترب  التحليل.  يف  تدخل  ل  ثم 

كوريا الدميقراطية ال�سعبية ومونت�سريات وجنوب ال�سودان 

ال�سندوق، ومن  التي ل تتمتع بع�سوية  البلدان  اأمثلة على 

ثم ل تخ�سع اقت�ساداتها ملتابعة ال�سندوق. وقد ا�ستبعدت 

اإح�ساءات �سان مارينو من جمموعة القت�سادات املتقدمة 

وباملثل،  لديها.  متكاملة  بيانات  قاعدة  وجود  لعدم 

ووليات  مار�سال  جزر  من  كل  اإح�ساءات  ا�ستبعاد  مت 

البيانات  من  وال�سومال  وبالو  املوحدة  ميكرونيزيا 

والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات  جمموعة  يف  املجمعة 

ب�سبب ق�سور البيانات. 

وتكوينها  للمجموعات  العامة  اخل�صائ�ص 

وفقا لت�صنيف تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي  

القت�صادات املتقدمة

يورد اجلدول »باء« القت�سادات املتقدمة البالغ عددها 

لالقت�صاد�ت  الفرعية  املجموعة  وتتاألف  اقت�سادا.   34

مبجموعة  عادة  اإليها  ُي�سار  والتي  �لرئي�صية،  �ملتقدمة 

املجموعة  هذه  يف  اقت�سادات  �سبعة  اأكرب  من  ال�سبعة، 

املتحدة  الوليات  وهي  املحلي،  الناجت  اإجمايل  حيث  من 

واليابان واأملانيا وفرن�سا واإيطاليا واململكة املتحدة وكندا. 

نرَّف يف جمموعتني فرعيتني البلدان الأع�ساء يف  كذلك ُت�سَ

�جلديدة.  �ل�صناعية  �الآ�صيوية  و�القت�صاد�ت  �ليورو  منطقة 

مبنطقة  اخلا�سة  اجلداول  يف  املجمعة  البيانات  وت�ستمل 

جلميع  احلاليني  الأع�ساء  البلدان  بيانات  على  اليورو 

ال�سنوات رغم تو�سع الع�سوية مبرور الوقت.

ويورد اجلدول »جيم« اأ�سماء البلدان الأع�ساء يف الحتاد 

الأوروبي، ولي�ست جميعها م�سنفة كاقت�سادات متقدمة يف 

تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي.

القت�صادات ال�صاعدة والنامية

 )150( والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات  جمموعة  ت�سم 

جميع القت�سادات غري امل�سنفة كاقت�سادات متقدمة. 

ال�ساعدة  لالقت�سادات  �الإقليمية  �لتق�صيمات  وتت�سمن 

�لدول  وكومنولث  و�ل�رصقية،  �لو�صطى  �أوروبا  والنامية 
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و�لكاريبي،  �لالتينية  و�أمريكا  �لنامية،  و�آ�صيا  �مل�صتقلة، 

جنوب  و�إفريقيا  �إفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رصق  ومنطقة 

�ل�صحر�ء.

ح�سب  اأي�سا  والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات  نرَّف  وُت�سَ

عن�رش  التحليلية  املعايري  وتعك�ض  التحليلية.  املعايري 

بني  اخلارج؛ ومتيز  من  اآخر  دخل  واأي  ال�سادرات  اإيرادات 

اقت�سادات املركز الدائن ال�سايف واملركز املدين ال�سايف؛ 

وتعك�ض بالن�سبة للمدين ال�سايف، املعايري املالية امل�ستندة 

اإىل م�سادر التمويل اخلارجي والتجارب ال�سابقة يف خدمة 

الدين اخلارجي. ويو�سح اجلدولن »دال« و«هاء« العنا�رش 

التف�سيلية لالقت�سادات ال�ساعدة والنامية يف املجموعات 

الإقليمية واملجموعات التحليلية.

�ل�صادر�ت«  �إير�د�ت  م�صدر  »ح�صب  التحليلي  واملعيار 

الدولية  للتجارة  )الت�سنيف املوحد  �لوقود  مييز بني فئتي 

�الأولية  �ملنتجات  على  يركز  ثم  �لوقود،  وغري   ))SITC 3(

 (SITCs 0, غري �لوقود )الت�سنيف املوحد للتجارة الدولية

القت�سادات �سمن جمموعة  نرَّف  وُت�سَ  .)1, 2, 4, and 68)
من هذه املجموعات اإذا جتاوز امل�سدر الرئي�سي لإيراداتها 

من ال�سادرات 50% من جمموع �سادراتها يف املتو�سط يف 

الفرتة بني عام 2005 وعام 2009. 

�لد�ئن  �ملركز  �قت�صاد�ت  على  املالية  املعايري  وتركز 

و�لبلد�ن  �ل�صايف،  �ملدين  �ملركز  و�قت�صاد�ت  �ل�صايف، 

نرَّف  وُت�سَ “هيبيك«(.  )بلدان  بالديون  �ملثقلة  �لفقرية 

القت�سادات كمدين �ساف عندما تكون اأر�سدة ح�ساباتها 

)اأو   1972 عام  من  الفرتة  يف  �سالبة  الرتاكمية  اجلارية 

البيانات( حتى عام 2009. ويتم  لتوافر  �سابق  تاريخ  اأي 

اأ�سا�ض  التمييز بني اقت�سادات املركز املدين ال�سايف على 

�لر�صمي  �مل�صدر  ح�سب  هما:  اإ�سافيني  ماليني  معيارين 

وُتدرج   
10

�لدين. خدمة  جتربة  وح�صب  �خلارجي  للتمويل 

الر�سمي  امل�سدر  فئة  ال�سايف يف  املدين  مركز  اقت�سادات 

للتمويل اخلارجي اإذا كانت ن�سبة 65% اأو اأكرث من جمموع 

ديونها يف املتو�سط يف الفرتة بني عام 2005 وعام 2009 

ممولة من دائنني ر�سميني. 

من  بالديون  املثقلة  الفقرية  البلدان  جمموعة  وتتاألف 

الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  يرى  التي  البلدان 

بالديون  املتعلقة  مبادرتهما  يف  للم�ساركة  موؤهلة   اأنها 

بالديون  املثقلة  الفقرية  البلدان  مبادرة  با�سم  واملعروفة 

الديون  اأعباء  تخفيف  اإىل  تهدف  والتي  )“هيبيك«(، 

من  لال�ستفادة  املوؤهلة  البلدان  جميع  عن  اخلارجية 

املبادرة بحيث ت�سل ديونها اإىل م�ستوى “ميكن ال�ستمرار 

 واأفاد كثري 
11

يف حتمله” خالل فرتة زمنية وجيزة معقولة.

من هذه البلدان بالفعل من تخفيف اأعباء الديون وخرج من 

مرحلة الأهلية لال�ستفادة من املبادرة.

 خالل الفرتة 2005–2009 تعر�ض 44 اقت�سادا ملتاأخرات املدفوعات 
10

امل�رشفية  اأو  الر�سمية  ديونه  جدولة  لإعادة  اتفاقات  اأبرم  اأو  اخلارجية 

و/�أو  متاأخر�ت  عليها  كاقت�صاد�ت  املجموعة  هذه  اإىل  وُي�سار  التجارية. 

�أعيدت جدولة ديونها خالل2009-2005.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. درا�سة   راجع   
11 

 Rizavi, and Sukwinder Singh, Debt Relief for Low-Income Countries:
The Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series No. 51 (Wash-
    ington: International Monetary Fund, November 1999).
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اجلدول األف – الت�صنيف ح�صب املجموعات امل�صتخدمة يف تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي وح�ص�صها يف 
1
اإجمايل الناجت املحلي املجمع، و�صادرات ال�صلع واخلدمات، وعدد ال�صكان يف عام 2010 

)% من جمموع �ملجموعة �أو �لعامل(

عدد ال�سكان�سادرات ال�سلع واخلدماتاإجمايل الناجت املحلي

عدد 

القت�سادات

القت�سادات

العاملاملتقدمة

القت�سادات

العاملاملتقدمة

القت�سادات

العاملاملتقدمة

34100.052.1100.063.6100.015.0القت�صادات املتقدمة

37.519.515.49.830.44.6الوليات املتحدة

1728.014.641.126.132.34.8منطقة اليورو

7.64.012.68.08.01.2اأملانيا

5.52.95.63.56.20.9فرن�سا

4.62.44.62.95.90.9اإيطاليا

3.51.83.22.04.50.7اإ�سبانيا

11.25.87.34.612.51.9اليابان

5.62.95.63.56.10.9اململكة املتحدة

3.41.83.92.53.30.5كندا

1314.37.526.817.115.42.3اقت�سادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

775.439.354.934.972.510.9القت�سادات املتقدمة الرئي�سية

47.53.915.49.88.31.2القت�سادات الآ�سيوية ال�سناعية اجلديدة

 القت�سادات

 ال�ساعدة

العاملوالنامية

 القت�سادات

 ال�ساعدة

العاملوالنامية

 القت�سادات

 ال�ساعدة

العاملوالنامية

150100.047.9100.036.4100.085.0القت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات الإقليمية

147.23.59.43.43.02.6اأوروبا الو�سطى وال�رشقية

2
138.94.39.93.64.94.2كومنولث الدول امل�ستقلة 

6.33.06.52.42.52.1رو�سيا

2750.324.143.815.961.452.2اآ�سيا النامية

28.413.625.79.323.219.7ال�سني 

11.45.55.21.920.617.5الهند 

2510.55.112.94.717.615.0ما عدا ال�سني والهند

3218.08.614.65.39.88.3اأمريكا الالتينية والكاريبي

6.12.93.41.23.32.8الربازيل

4.42.14.61.71.91.6املك�سيك

2010.55.017.06.27.16.0ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

445.12.45.42.013.811.7اإفريقيا جنوب ال�سحراء

422.61.22.81.010.28.7ما عدا نيجرييا وجنوب اإفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

2718.08.626.69.711.69.8الوقود

12382.039.373.426.788.475.2غري الوقود

202.31.12.61.04.84.1منها: منتجات اأولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

12150.524.243.115.761.852.5اقت�سادات املركز املدين ال�سايف 

282.51.21.80.69.78.2منه: متويل ر�سمي

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف ح�صب

جتربة خدمة الدين

    اقت�سادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

444.92.44.41.69.68.2جدولة ديونها خالل 2009-2005

7745.521.838.714.152.144.3اقت�سادات املركز املدين ال�سايف الأخرى

جمموعات اأخرى

392.41.21.90.710.79.1البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 ت�ستند ح�س�ض اإجمايل الناجت املحلي اإىل تقييم اإجمايل الناجت املحلي للبلدان املعنية ح�سب تعادل القوى ال�رشائية. وُيعربرِّ عدد البلدان الذي تتاألف منه كل جمموعة عن البلدان 
1

التي اأدرجت بياناتها يف جممالت املجموعة.

تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�ستا ع�سوتني يف كومنولث الدول امل�ستقلة، �سمن هذه املجموعة لأ�سباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�سابه يف الهيكل القت�سادي.
  2
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اجلدول باء - القت�صادات املتقدمة ح�صب املجموعات الفرعية

مناطق العمالت الرئي�صية

الوليات املتحدة

منطقة اليورو

اليابان

منطقة اليورو

هولندااأملانياالنم�سا

الربتغالاليونانبلجيكا

اجلمهورية ال�سلوفاكيةاآيرلنداقرب�ض

�سلوفينيااإيطاليااإ�ستونيا

اإ�سبانيالك�سمربغفنلندا

مالطةفرن�سا

القت�صادات الآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

منطقة هونغ كونغ ال�سينية 

1
�سنغافورة    الإدارية اخلا�سة

مقاطعة تايوان ال�سينيةكوريا

القت�صادات املتقدمة الرئي�صية

الوليات املتحدةاإيطالياكندا

اليابانفرن�سا

اململكة املتحدةاأملانيا

اقت�صادات اأخرى متقدمة

ال�سويداإ�رشائيلاأ�سرتاليا

�سوي�رشاكوريااجلمهورية الت�سيكية

مقاطعة تايوان ال�سينيةنيوزيلنداالدامنرك

منطقة هونغ كونغ ال�سينية 

1
    الإدارية اخلا�سة

الرنويج

 �سنغافورةاآي�سلندا
 اأعيدت هونغ كونغ اإىل جمهورية ال�سني ال�سعبية يف الأول من يوليو 1997 واأ�سبحت منطقة اإدارية خا�سة تابعة 

 1

لل�سني.

اجلدول جيم - الحتاد الأوروبي

هولندااأملانياالنم�سا

بولندااليونانبلجيكا

الربتغالهنغاريابلغاريا

رومانيااآيرلنداقرب�ض

اجلمهورية ال�سلوفاكيةاإيطاليااجلمهورية الت�سيكية

�سلوفينيالتفياالدامنرك

اإ�سبانياليتوانيااإ�ستونيا

ال�سويدلك�سمربغفنلندا

اململكة املتحدةمالطةفرن�سا
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اجلدول دال – القت�صادات ال�صاعدة والنامية ح�صب املنطقة وامل�صدر الرئي�صي لإيرادات الت�صدير

منتجات اأولية غري الوقودالوقود

1
كومنولث الدول امل�صتقلة

منغوليااأذربيجان

اأوزبك�ستانكازاخ�ستان

رو�سيا

تركمان�ستان

اآ�صيا النامية

بابوا غينيا اجلديدةبروين دار ال�سالم

جزر �سليمانتيمور-لي�ستي

اأمريكا الالتينية والكاريبي

�سيلياإكوادور

غياناترينيداد وتوباغو

بريوفنزويال

�سورينام

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا

موريتانيااجلزائر

البحرين

جمهورية اإيران الإ�سالمية

العراق

الكويت

ليبيا

ُعمان

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سودان

الإمارات العربية املتحدة

اجلمهورية اليمنية

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

بوركينا فا�سواأنغول

بورونديت�ساد

جمهورية الكونغو الدميقراطيةجمهورية الكونغو

غينياغينيا ال�ستوائية

غينيا-بي�ساوغابون

مالوينيجرييا

مايل

موزامبيق

�سرياليون

زامبيا

زمبابوي

  تدخل منغوليا، وهي لي�ست بلدا ع�سوا يف كومنولث الدول امل�ستقلة، �سمن هذه املجموعة لأ�سباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�سابه يف الهيكل القت�سادي.
1
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�سايف املركز اخلارجي

 البلدان الفقرية

2
املثقلة بالديون

 بلدان املركز

الدائن ال�سايف

 بلدان املركز

1
املدين ال�سايف

اأوروبا الو�صطى 

   وال�رشقية

*األبانيا

*البو�سنة والهر�سك

*بلغاريا

*كرواتيا

*هنغاريا

*كو�سوفو

*لتفيا

*ليتوانيا

جمهورية مقدونيا 

*    اليوغو�سالفية ال�سابقة

*اجلبل الأ�سود

*بولندا

*رومانيا

*�رشبيا

*تركيا

كومنولث الدول 

3
   امل�صتقلة

*اأرمينيا

*اأذربيجان

*بيالرو�ض

*جورجيا

*كازاخ�ستان

*•جمهورية قريغيز�ستان

*مولدوفا

•منغوليا

*رو�سيا

*طاجيك�ستان

*تركمان�ستان

*اأوكرانيا

*اأوزبك�ستان

اآ�صيا النامية

جمهورية اأفغان�ستان 

••    الإ�سالمية

•بنغالدي�ض

*بوتان

*بروين دار ال�سالم

*كمبوديا

*ال�سني

*جمهورية فيجي

*الهند

*اإندوني�سيا

�سايف املركز اخلارجي

 البلدان الفقرية

2
املثقلة بالديون

 بلدان املركز

الدائن ال�سايف

 بلدان املركز

1
املدين ال�سايف

*كرييباتي

جمهورية لو الدميقراطية

*    ال�سعبية

*ماليزيا

*ملديف

*ميامنار

•نيبال

*باك�ستان

*بابوا غينيا اجلديدة

*الفلبني

•�ساموا

*جزر �سليمان

*�رشي لنكا

*تايلند

*تيمور-لي�ستي

*تونغا

•توفالو

*فانواتو

*فييت نام

اأمريكا الالتينية 

   والكاريبي

*اأنتيغوا وباربودا

*الأرجنتني

*جزر البهاما

*بربادو�ض

*بليز

•*بوليفيا

*الربازيل

*�سيلي

*كولومبيا

*كو�ستاريكا

*دومينيكا

*اجلمهورية الدومينيكية

•اإكوادور

*ال�سلفادور

*غرينادا

*غواتيمال

••غيانا

••هايتي

•*هندورا�ض

*جامايكا

*املك�سيك

اجلدول هاء – القت�صادات ال�صاعدة والنامية ح�صب املنطقة، و�صايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقرية 

املثقلة بالديون
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�سايف املركز اخلارجي

 البلدان الفقرية

2
املثقلة بالديون

 بلدان املركز

الدائن ال�سايف

 بلدان املركز

1
املدين ال�سايف

•*نيكاراغوا

*بنما

*باراغواي

*بريو

*�سانت كيت�ض ونيف�ض

*�سانت لو�سيا

�سانت فن�سنت 

•    وجزر غرينادين

•�سورينام

*ترينيداد وتوباغو

*اأوروغواي

*فنزويال

منطقة ال�رشق الأو�صط 

   و�صمال اإفريقيا

*اجلزائر

*البحرين

*جيبوتي

*م�رش

*جمهورية اإيران الإ�سالمية

*العراق

*الأردن

*الكويت

*لبنان

*ليبيا

•*موريتانيا

*املغرب

*ُعمان

*قطر

*اململكة العربية ال�سعودية

**ال�سودان

•اجلمهورية العربية ال�سورية

*تون�ض

*الإمارات العربية املتحدة

*اجلمهورية اليمنية

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

*اأنغول

•*بنن

*بوت�سوانا

••بوركينا فا�سو
••بوروندي

�سايف املركز اخلارجي

 البلدان الفقرية

2
املثقلة بالديون

 بلدان املركز

الدائن ال�سايف

 بلدان املركز

1
املدين ال�سايف

•*الكامريون

*الراأ�ض الأخ�رش

••جمهورية اإفريقيا الو�سطى

**ت�ساد

*•جزر القمر

جمهورية الكونغو 

••    الدميقراطية

••جمهورية الكونغو

**كوت ديفوار

*غينيا ال�ستوائية

*•اإريرتيا

••اإثيوبيا

*غابون

••غامبيا

••غانا

**غينيا

•*غينيا-بي�ساو

*كينيا

*لي�سوتو

•*ليربيا

••مدغ�سقر

•*مالوي

••مايل

*موري�سيو�ض

•*موزامبيق

*ناميبيا

•*النيجر

*نيجرييا

••رواندا

•*�سان تومي وبرين�سيبي

•*ال�سنغال

*�سي�سيل

•*�سرياليون

*جنوب اإفريقيا

*�سوازيلند

•*تنزانيا

••توغو

•*اأوغندا

•*زامبيا

•زمبابوي

اجلدول هاء )تتمة(

 ي�سري وجود النقطة )•( بدل من عالمة النجمة )*( اإىل اأن م�سدر التمويل اخلارجي الرئي�سي لبلد املركز املدين ال�سايف هو متويل ر�سمي.
1

 ي�سري وجود النقطة )•( بدل من عالمة النجمة )*( اإىل اأن البلد بلغ نقطة الإجناز.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا، وهما لي�ستا ع�سوتني يف كومنولث الدول امل�ستقلة، �سمن هذه املجموعة لأ�سباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�سابه يف الهيكل القت�سادي.
3
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�فرت��صات �صيا�صة �ملالية �لعامة

الأجل  ق�سرية  العامة  املالية  �سيا�سة  افرتا�سات  ت�ستند 

امل�ستخدمة يف تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي اإىل املوازنات 

املعلنة ر�سميا واملعدلة ح�سب الفروق بني افرتا�سات ال�سلطات 

الوطنية وخرباء �سندوق النقد الدويل ب�ساأن القت�ساد الكلي 

املالية  توقعات  وتنطوي  العامة.  املالية  اإيرادات  وتوقعات 

التي  ال�سيا�سات  تدابري  على  املتو�سط  الأجل  يف  العامة 

يرجح تنفيذها. وحينما ل تتوافر املعلومات الكافية خلرباء 

وتوقعات  املوازنة  ب�ساأن  ال�سلطات  خطط  لتقدير  ال�سندوق 

تنفيذ ال�سيا�سات، ُيفرت�ض عدم تغري الر�سيد الأويل الهيكلي، 

ما مل يذكر خالف ذلك. ونقدم فيما يلي عر�سا لفرتا�سات 

)راجع  املتقدمة.  القت�سادات  بع�ض  يف  ت�ستخدم  حمددة 

اأي�سا اجلداول »باء-5«، و »باء-6«، و »باء-7«، و “باء 9« 

على  لالطالع  الإح�سائي  امللحق  من  الإلكرتوين  الق�سم  يف 

املالية  يف  والقرتا�ض  الإقرا�ض  ب�سايف  املعنية  البيانات 

1
العامة والأر�سدة الهيكلية.(

موازنة  نتائج  اإىل   2011 تنبوؤات  ت�ستند  �الأرجنتني: 

خرباء  ويفرت�ض  ال�سندوق.  خرباء  وافرتا�سات   2010

ل�سنة  الالحقة  ال�سنوات  يف  ال�سيا�سات  تغري  عدم  ال�سندوق 

املوازنة.

توقعات  اإىل  العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  �أ�صرت�ليا: 

خرباء ال�سندوق واإىل موازنة عام 2012-2011. 

النم�سا: تفرت�ض التوقعات المتثال اإىل احلدود الق�سوى 

املايل  الإطار  قانون  يف  عليها  واملن�سو�ض  لالإنفاق 

الفيدرايل للفرتة من 2015-2012. 

الدويل  النقد  �سندوق  خرباء  توقعات  ت�ستند  بلجيكا: 

لعام 2011 وال�سنوات الالحقة اإىل �سيا�سات مل يطراأ عليها 

التغيري. غري اأن توقعات عام 2011 تت�سمن بع�ض التدابري 

وبالن�سبة   .2011 لعام  الفيدرالية  املوازنة  يف  الواردة 

تفيد  املتغرية  غري  ال�سيا�سات  فاإن  املحلية،  للحكومات 

با�ستمرار دوراتها النتخابية.    

�لرب�زيل: ت�ستند تنبوؤات عام 2011 اإىل قانون املوازنة، 

وجمموعة تدابري تخفي�ض الإنفاق التي اأعلنت عنها ال�سلطات 

يف اأوائل هذا العام، وافرتا�سات خرباء ال�سندوق. وبالن�سبة 

ال�سندوق  خرباء  يفرت�ض  الالحقة  وال�سنوات   2012 ل�سنة 

المتثال اإىل الهدف الأ�سا�سي املعلن مع زيادة ال�ستثمارات 

العامة مت�سيا مع ما تعتزم ال�سلطات تنفيذه.  

ال�سيناريو  تنبوؤات  با�ستخدام  التوقعات  حُتدد  كند�: 

الأخرية لعام 2011- بعنوان:  الأ�سا�سي يف بيان املوازنة 

 ”A Low-Tax Plan for Jobs and Growth“)خطة منخف�سة 
وعر�ست  النمو(،  وحتقيق  العمل  فر�ض  لتوفري  ال�رشائب 

للمناق�سة ر�سميا يف 6 يونيو 2011. ويقوم خرباء ال�سندوق 

الفروق  التنبوؤات ح�سب  التعديالت على هذه  باإدخال بع�ض 

خرباء  تنبوؤات  وتت�سمن  الكلية.  القت�سادية  التوقعات  يف 

“وزارة  اأ�سدرتها  اإح�سائية  بيانات  اآخر  اأي�سا  ال�سندوق 

التوقعات  )اآخر   (Finance Canada) الكندية”  املالية 

 ،)2010 اأكتوبر  يف  ال�سادرة  العامة  واملالية  القت�سادية 

مبا   ،(Statistics Canada) الكندية”  الإح�ساء  و”موؤ�س�سة 

املقاطعات  وموازنات  الفيدرالية  املوازنة  نتائج  ذلك  يف 

والأقاليم حتى نهاية الربع الأول من عام 2011.  

احلكومة  يف  يفرت�ض   2010 لعام  بالن�سبة  �ل�صني: 

املعلن  املالية  التن�سيطية  الدفعة  برنامج  تطبيق  موا�سلة 

يف اأواخر 2008 وا�ستكماله، ومن ثم ل ُيتوقع وجود دفعة 

البدء  املفرت�ض  ومن  العامة.  املالية  من  كبرية  تن�سيطية 

الذي �سيرتتب  الأمر  التن�سيطية يف 2011  الدفعة  يف �سحب 

عليه دفعة مالية �سالبة بنحو 1% من اإجمايل الناجت املحلي 

)نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفا�ض امل�رشوفات(. 

اأحدث  مع   2011-2010 توقعات  تت�سق  �لد�منرك: 

التي  القت�سادية  والتوقعات  للموازنة  الر�سمية  التقديرات 

ترتكز عليها، واملعدلة ح�سبما يكون مالئما وفق الفرتا�سات 

للفرتة  وبالن�سبة  ال�سندوق.  خلرباء  الكلية  القت�سادية 

خطة  �سمات  اأهم  التوقعات  تت�سمن   ،2016-2012 من 

“برنامج  يف  وردت  ح�سبما  الأجل  متو�سطة  العامة  املالية 

التقارب 2009« (Convergence Program 2009) الذي اأعدته 

ال�سلطات وقدمته لالحتاد الأوروبي. 

عن  تعرب   2010 لعام  العامة  احلكومة  تقديرات  فرن�صا: 

الالحقة  وال�سنوات   2011 عام  توقعات  اأما  الفعلي.  الناجت 

فهي تعرب عن املوازنة متعددة ال�سنوات التي اأعدتها ال�سلطات 

الختالفات  ملراعاة  واملعدلة   2014  -2011 للفرتة 

الكلية  القت�سادية  باملتغريات  املتعلقة  الفرتا�سات  يف 

واملالية وتوقعات الإيرادات. 

�أملانيا: تقديرات عام 2010 هي تقديرات اأولية �سدرت 

توقعات  وتراعي  الأملاين.  الفيدرايل  الإح�سائي  املكتب  عن 

ب�صاأن بع�ص  التوقعات  اإليها  ا�صتندت  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات  افرتا�صات  األف-1:  الإطار 

القت�صادات املختارة

 

املمكن  الناجت  ناق�سا  الفعلي  الناجت  باأنها  الناجت  فجوة  ف 
ّ
تعر  

1  

كن�سبة  الهيكلية  الأر�سدة  عن  ويعرب  املمكن.  الناجت  من  مئوية  كن�سبة 

الإقرا�ض/ �سايف  هو  الهيكلي  والر�سيد  املمكن.  الناجت  من  مئوية 

الناجت املمكن، املعدل  الدوري من  الناجت  اآثار  الفعلي ناق�سا  القرتا�ض 

اأ�سعار الأ�سول وال�سلع الأولية واآثار  ملرة واحدة والعوامل الأخرى، مثل 

تكوين الناجت. لذلك فاإن التغريات يف الر�سيد الهيكلي ت�سمل اآثار التدابري 

املوؤقتة للمالية العامة، واأثر التقلبات يف اأ�سعار الفائدة وتكاليف خدمة 

الإقرا�ض/القرتا�ض.  �سايف  يف  الدورية  غري  الأخرى  والتقلبات  الدين 

وت�ستند عمليات احت�ساب الر�سيد الهيكلي اإىل تقديرات خرباء ال�سندوق 

)راجع عدد  والنفقات  الإيرادات  الناجت املحلي املمكن ومرونة  لإجمايل 

ف 
رَّ
اأكتوبر 1993 من تقرير �آفاق �القت�صاد �لعاملي، امللحق الأول(. وُيعر

�سايف الدين باأنه اإجمايل الدين ناق�سا الأ�سول املالية للحكومة العامة 

التي ت�سمل اأ�سول نظام تاأمني ال�سمان الجتماعي. وهناك قدر كبري من 

عدم اليقني يحيط بتقديرات فجوة الناجت والر�سيد الهيكلي  للموازنة. 
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خرباء ال�سندوق لعام 2011 وما بعده اخلطة التي اعتمدتها 

واملعدلة  الأ�سا�سية،  الفيدرالية  احلكومة  ملوازنة  ال�سلطات 

و�سعه  الذي  الكلي  القت�سادي  الإطار  يف  الفروق  ح�سب 

املالية  التطورات  عن  اخلرباء  وافرتا�سات  ال�سندوق  خرباء 

يف حكومات الوليات واحلكومات املحلية، ونظام التاأمني 

ويت�سمن  اخلا�سة.  الأغرا�ض  ذات  وال�سناديق  الجتماعي، 

تقدير اإجمايل الدين يف 31 دي�سمرب 2010 حافظات الأ�سول 

املوؤ�س�سات  اإىل  املحولة  الأ�سا�سية  غري  والأعمال  املتعرثة 

املالية التي يف �سبيلها اإىل الت�سفية. 

واملالية  الكلية  القت�سادية  التوقعات  تت�سق  �ليونان: 

وافق  التي  ال�سيا�سات  مع  املتو�سط  املدى  وعلى   2011 لعام 

عليها خرباء ال�سندوق وال�سلطات يف �سياق “اتفاق ال�ستعداد 

ت�سحيح  اإجراء  العامة  املالية  توقعات  وتفرت�ض  الئتماين.” 

مايل قوي ين�سب الرتكيز فيه على البداية، بداأ تنفيذه بالفعل 

الفرتة  خالل  اأخرى  تدابري  �ستتبعه  لكن   ،2010 عام  يف 

على  العامة  املالية  ا�سرتاتيجية  مع  مت�سيا   2015-2011

املدى املتو�سط. وُيتوقع بلوغ النمو اأدنى م�ستوياته يف اأواخر 

يف  ويبداأ  ليتح�سن  ذلك،  بعد  تدريجيا  ارتداده  ثم   2010 عام 

اأن  املتوقع  ومن   .2012 عام  يف  موجبة  م�ستويات  ت�سجيل 

التدفقات اخلارجة خالل 2012 واأن ينكم�ض الئتمان  ت�ستمر 

مع �رشوع البنوك يف خف�ض ن�سب التمويل بالديون. وتت�سمن 

 2006 للفرتة  العامة  املالية  بيانات  يف  تعديالت  البيانات 

الق�سور  اأوجه  من  عدداً  التعديالت  هذه  وت�سحح   .2009-

التي  املوؤ�س�سات  ت�سنيف  اأعيد  اأوًل،  الأقدم.  الإح�ساءات  يف 

 %50 من  اأقل  مبيعاتها  تغطي  والتي  احلكومة،  عليها  ت�سيطر 

من تكاليف الإنتاج، �سمن قطاع احلكومة العامة، ات�ساقًا مع 

حتديد  ومت  الأوروبي.  الإح�سائي  للمكتب  التوجيهية  املبادئ 

العملية، مبا يف  اأو كيان �سمن هذه  واإدراج �سبع ع�رشة هيئة 

اإدراج  ومع  كبرية.  التي حتقق خ�سارة  الكيانات  من  عدد  ذلك 

مديونيتها  اأ�سبحت  العامة  احلكومة  قطاع  يف  الكيانات  هذه 

)7.25% من اإجمايل الناجت املحلي( مدرجة الآن �سمن بيانات 

خ�سائرها  تت�سبب  وبالتايل  الأ�سا�سية،  العامة  احلكومة  دين 

ال�سنوية يف زيادة العجز ال�سنوي )لدرجة اأنه ل ترد اإ�سارة اإىل 

�سماناتها واجبة ال�سداد(. ثانيًا، ت�سمنت التعديالت معلومات 

اأف�سل عن املتاأخرات )مبا يف ذلك متاأخرات ا�سرتداد ال�رشيبة، 

واملتاأخرات الإجمالية امل�ستحقة للمتقاعدين عند خروجهم من 

اخلدمة املدنية، واملتاأخرات امل�ستحقة ملوردي قطاع ال�سحة(، 

اأر�سدة ال�سمان الجتماعي املعدلة  ف�سال على التعديالت يف 

املزدوج  واحل�ساب  التقديرية،  الفائدة  مدفوعات  مراعاة  مع 

لالإيرادات، وبيانات اأخرى تفتقر للدقة. واأخرياً، فاإن املعلومات 

اأ�سبحت يف املتناول وت�سهم  املتاحة حديثًا ب�ساأن املبادلت 

يف تف�سري التعديل بالزيادة يف املديونية. 

منطقة هونغ كونغ �ل�صينية �الإد�رية �خلا�صة: ت�ستند التوقعات 

اإىل توقعات املالية العامة متو�سطة الأجل التي و�سعتها ال�سلطات.

توقعات  على  العامة  املالية  توقعات  تنطوي  هنغاريا: 

القت�ساد  باإطار  يتعلق  فيما  الدويل  النقد  �سندوق  خرباء 

الكلي، وتاأثري التدابري احلالية املنفذة مبوجب القانون وخطة 

�سيا�سة املالية العامة املعلنة يف نهاية الأ�سبوع الأول من 

�سبتمرب 2011.

املتاحة  البيانات  اإىل  التاريخية  البيانات  ت�ستند  �لهند: 

عن تنفيذ املوازنة. وت�ستند التوقعات اإىل املعلومات املتاحة 

عن خطط املالية العامة التي و�سعتها ال�سلطات مع اإدخال 

تعديالت ح�سب افرتا�سات خرباء ال�سندوق. وتدرج البيانات 

ي�سل  زمني  بفارق  املركزية  دون  احلكومات  م�ستوى  على 

احلكومة  بيانات  اإعداد  ُي�ستكمل  ل  وبالتايل  �سنتني؛  اإىل 

بالقليلة  لي�ست  فرتة  بعد  اإل  النهائية  �سيغتها  يف  العامة 

عر�ض  ويختلف  املركزية.  احلكومة  بيانات  اإعداد  من 

ل�سيما  الهندية،  القومية  احل�سابات  بيانات  عن  ال�سندوق 

الرتاخي�ض،  ومزادات  الأ�سول  بيع  بعائدات  يتعلق  فيما 

اأ�سا�ض �ساف مقابل ت�سجيلها على  وت�سجيل الإيرادات على 

اأ�سا�ض الإجمايل بالن�سبة لفئات معينة قليلة، وبع�ض اأن�سطة 

الإقرا�ض التي يجريها القطاع العام.         

لعام  املركزية  احلكومة  عجز  انخف�ض  �إندوني�صيا: 

املحلي(،  الناجت  اإجمايل  من   %0.6( له  املتوقع  عن   2010

جمال  يف  ل�سيما  امل�رشوفات،  يف  انخفا�ض  يعك�ض  مما 

ال�ستثمار العام. ويقدر عجز احلكومة املركزية لعام2011 

بحوايل 1.3% من اإجمايل الناجت املحلي، اأي اأقل من تقدير 

املوازنة الذي يبلغ 2.1% من اإجمايل الناجت املحلي. و�سوف 

غياب  يف  امليزانية  على  �سلبا  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  يوؤثر 

اإ�سالح الدعم على الوقود، لكن خف�ض امل�رشوفات �سيوؤدي 

ال�ستثمار  على  ل�سيما  الأثر،  هذا  حتييد  اإىل  الأرجح  على 

العام، وذلك يف ظل الزيادات املدرجة يف امليزانية. وت�ستند 

اإجراء  اإىل   2016-2012 للفرتة  العامة  املالية  توقعات 

العامة متثل �رشورة  اإ�سالحات رئي�سية يف �سيا�سة املالية 

لدعم النمو القت�سادي، وهي تعزيز تنفيذ املوازنة ل�سمان 

كفاءة �سيا�سة املالية العامة، وخف�ض الدعم على الطاقة من 

جهود  وبذل  الإدارية،  الأ�سعار  يف  تدريجية  زيادات  خالل 

لتطوير  اأكرب  م�ساحة  اإتاحة  بغية  الإيرادات  لتعبئة  م�ستمرة 

البنية التحتية.           

موازنة  اإىل  العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  �آيرلند�: 

الربنامج  يف  املتوخاة  الأجل  متو�سطة  والتعديالت   2011

الدويل  النقد  و�سندوق  الأوروبي  الحتاد  مبوارد  املدعم 

مبادرة  املدخلة مبوجب  التعديالت  وفق  دي�سمرب2010  يف 

الوظائف يف �سهر مايو 2011 والتي تت�سمن 15 مليار يورو 

 .2014-  2011 الفرتة  يف  العامة  املالية  اأو�ساع  ل�سبط 

الفروق بني  العامة ملراعاة  املالية  توقعات  تعديل  ويجري 

الدويل  النقد  �سندوق  خلرباء  الكلية  القت�سادية  التوقعات 

الإطار األف-1 )تابع(
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مبدئي  تعديل  يجري  كذلك  الآيرلندية.  ال�سلطات  وتوقعات 

ليعك�ض التخفي�ض يف اأ�سعار الفائدة على التمويل املقدم من 

الحتاد الأوروبي والذي اأقره املجل�ض الأوروبي يف 21 يوليو 

)راجع “ال�سيناريو البديل” يف امللحق الأول من تقرير خرباء 

ال�سندوق حول “املراجعة الثالثة يف ظل التفاق املمدد”(. 

تدابري  تاأثري  العامة  املالية  توقعات  تت�سمن  �إيطاليا: 

الت�سحيح املايل يف �سهر يوليو 2010 للفرتة 2013-2011 

وجمموعة تدابري الت�سحيح املايل يف يوليو – اأغ�سط�ض 2011 

للفرتة من 2011-2014 )وت�ستند جمموعة تدابري اأغ�سط�ض 

اإىل القرار ال�سادر عن احلكومة يف 13 اأغ�سط�ض 2011(. ومتثل 

التقديرات لعام 2010 بيانات النتائج الأولية ال�سادرة عن 

توقعات  وت�ستند   .(Istat) لالإح�ساء  الإيطايل  الوطني  املعهد 

ال�سيا�سات  ل�سيناريو  ال�سلطات  اإىل تقديرات  ال�سندوق  خرباء 

)امل�ستخل�ض جزئيا من تقرير خرباء ال�سندوق(، مبا يف ذلك 

تدابري �سبط اأو�ساع املالية العامة متو�سطة الأجل املذكورة 

الفرتا�سات  يف  الفروق  ح�سب  الأ�سا�ض  يف  واملعدلة  اأعاله، 

ب�ساأن  تفاوؤل  الأقل  الفرتا�سات  وح�سب  الكلية  القت�سادية 

ُيفرت�ض   ،2014 عام  بعد  و  الإيرادات.  اإدارة  تدابري  تاأثري 

ثبات الر�سيد الأويل املعدل ل�ستبعاد العوامل الدورية )بعد 

ا�ستبعاد البنود غري املتكررة( حيث يظل الفائ�ض الأويل اأقل 

من 5% من اإجمايل الناجت املحلي.  

العامة  املالية  تدابري  تنفيذ  التوقعات  تفرت�ض  �ليابان: 

الإعمار  اأعلنتها احلكومة بالفعل واإجمايل م�رشوفات  التي 

يف حدود 1% من اإجمايل الناجت املحلي يف كل من 2011 

و2012 )مبجموع 2% من اإجمايل الناجت املحلي(. وتفرت�ض 

احلكومة  م�رشوفات  تعديل  املتو�سط  الأجل  يف  التوقعات 

وم�رشوفات  املايل  التن�سيط  عدا  )ما  واإيراداتها  العامة 

الدميغرافية  العامة  الجتاهات  مع  متا�سيا  الإعمار( 

والقت�سادية الأ�سا�سية اجلارية. 

  كوريا: تفرت�ض توقعات املالية العامة تنفيذ ال�سيا�سات 

املالية يف عام 2011 وفقا ملا اأعلنته احلكومة. وتنخف�ض 

مع  املوازنة،  عن   %3 بنحو   2011 لعام  الإنفاق  توقعات 

ب�ساأن  املا�سي  يف  املتحفظة  ال�سلطات  افرتا�سات  مراعاة 

لالفرتا�سات  انعكا�سا  الإيرادات  توقعات  ومتثل  املوازنة. 

واملعدلة  الدويل،  النقد  �سندوق  خلرباء  الكلية  القت�سادية 

املت�سمنة يف  الإيرادات  لتعبئة  ال�ستن�سابية  التدابري  ح�سب 

خطط التعديالت ال�رشيبية لعامي 2009 و2010. وتفرت�ض 

خططها  احلكومة  ت�ستاأنف  اأن  املتو�سط  الأجل  توقعات 

ب�ساأن �سبط اأو�ساع املوازنة وحتقيق التوازن فيها )ما عدا 

ال�سمان الجتماعي( بحلول عام 2013؛ ويتمثل  �سناديق 

التوازن  حتقيق  يف  املتو�سط  املدى  على  احلكومة  هدف 

بحلول ال�سنة املالية 2014/2013.

�ملك�صيك: ت�ستند توقعات املالية العامة اإىل ما يلي: )1( 

الكلية خلرباء ال�سندوق، و)2( قاعدة  التوقعات القت�سادية 

توازن املوازنة املعدلة مبوجب قانون امل�سوؤولية املالية، مبا 

ال�سلطات  توقعات  و)3(  ال�ستثنائي  البند  ا�ستخدام  ذلك  يف 

والرعاية  التقاعدية  املعا�سات  فيه  مبا  الإنفاق   ب�ساأن 

 ،2012 لعام  وبالن�سبة  الأجور.  كبح  وتوقعات  ال�سحية، 

تفرت�ض التوقعات المتثال اإىل قاعدة امليزانية املتوازنة. 

-2011 للفرتة  العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  هولند�: 

حتليل  “مكتب  و�سعها  التي  املوازنة  توقعات  اإىل   2016

يف  الفروق  ح�سب  التعديل  بعد  القت�سادية”  ال�سيا�سات 

 2016 لعام  وبالن�سبة  الكلية.  القت�سادية  الفرتا�سات 

ُيفرت�ض ا�ستمرار عملية �سبط اأو�ساع املالية العامة بنف�ض 

الوترية يف عام 2015.

موازنة  اإىل   العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  نيوزيلند�: 

ال�سندوق.  وتقديرات خرباء  ال�سلطات  التي و�سعتها   2010

وكانت ح�سابات املالية العامة يف نيوزيلندا قد حتولت اإىل 

اعتبارا  تطبيق املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها عموما 

بيانات  وجود  عدم  مع   2007/2006 املالية  ال�سنة  من 

تاريخية قابلة للمقارنة. 

 2011 لعام  العامة  املالية  توقعات  تعر�ض  �لربتغال: 

الربنامج  مبوجب  ال�سلطات  التزام  املتو�سط  املدى  وعلى 

املدعم مبوارد الحتاد الأوروبي وال�سندوق.      

غري  العجز  اإىل   2013-2011 توقعات  ت�ستند  رو�صيا: 

النفطي كن�سبة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي واملت�سمن يف 

املوازنة متو�سطة الأجل للفرتة من 2011-2013 التي �سدرت 

املوافقة ب�ساأنها، واإىل املوازنة التكميلية لعام 2011، وموازنة 

ال�سندوق  خرباء  توقعات  واإىل   2011 لعام  ثانية  تكميلية 

تغري  حدوث  عدم  ال�سندوق  خرباء  ويفرت�ض  الإيرادات.  ب�ساأن 

من  مئوية  كن�سبة  النفطي  غري  الفيدرالية  احلكومة  ر�سيد  يف 

اإجمايل الناجت املحلي خالل الفرتة من 2016-2013. 

و�سع  يف  ال�سلطات  تعتمد  �ل�صعودية:  �لعربية  �ململكة 

موازنتها افرتا�سًا متحفظًا فيما يتعلق باأ�سعار النفط – حيث 

ت�ستند موازنة عام 2011 اإىل تقدير �سعر الربميل بحوايل 54 

دولرا اأمريكيا- مع اإجراء تعديالت على خم�س�سات الإنفاق 

املوازنة.  يف  املر�سودة  املبالغ  الإيرادات  جتاوز  حالة  يف 

اإىل  النفطية  لالإيرادات  ال�سندوق  خرباء  توقعات  وت�ستند 

اأ�سعار النفط يف ال�سيناريو الأ�سا�سي لتقرير “اآفاق القت�ساد 

عن�رش  لرتفاع  انعكا�سا   %5 مبقدار  املخف�سة  العاملي« 

الكربيت يف النفط اخلام ال�سعودي. وفيما يتعلق بالإيرادات 

مع  متا�سيا  اجلمركية  الإيرادات  منو  ُيفرت�ض  النفطية،  غري 

�سعر  مع  ات�ساقا  ال�ستثمار  دخل  وارتفاع  الواردات،  زيادة 

الر�سوم  وكذلك  )ليبور(؛  لندن  بنوك  بني  ال�سائد  الفائدة 

النفطي. وعلى  الناجت املحلي غري  والأتعاب كدالة لإجمايل 

جانب الإنفاق، ُيفرت�ض ت�ساعد الأجور مبعدل زيادة طبيعي  

التغيريات  لتعك�ض  تعديالت  اإجراء  مع  املتو�سط  الأجل  يف 

املعلنة موؤخرا يف هيكل الأجور. ويف عامي 2013 و2016 
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التقومي  اأ�سا�ض  على  ع�رش  الثالث  ال�سهر  رواتب  منح  يتم 

اأ�سا�سا   2011 يف  التحويالت  تزايد  املتوقع  ومن  القمري. 

نتيجة حتويل غري متكرر اإىل موؤ�س�سات الئتمان املتخ�س�سة 

وُيتوقع  الراتب.  من  �سهرين  يعادل  مبا  ا�ستثنائية  وعالوة 

تراجع مدفوعات الفائدة متا�سيا مع �سيا�سة احلكومة ب�ساأن 

تخفي�ض ر�سيد الدين العام امل�ستحق. وُيتوقع اأن يزيد الإنفاق 

مبا  مقارنة  تقريبا   %25 بن�سبة   2011 عام  يف  الراأ�سمايل 

ورد يف املوازنة التي متت املوافقة عليها يف دي�سمرب 2010 

التي و�سعتها احلكومة يف  الأولويات  وعلى نحو يت�سق مع 

“خطة التنمية التا�سعة«. وبالن�سبة لالإنفاق الراأ�سمايل على 
يف  بتنفيذه  البدء  املتوقع  فمن  موؤخرا  اأعلن  الذي  الإ�سكان 

2012 وموا�سلته على املدى املتو�سط.

�صنغافورة: ت�ستند توقعات ال�سنة املالية 2012/2011 

اإىل اأرقام املوازنة. وبالن�سبة لبقية فرتة التوقعات يفرت�ض 

خرباء ال�سندوق عدم تغري ال�سيا�سات.

نوايا  اإىل  العامة  املالية  ت�ستند توقعات  �إفريقيا:  جنوب 

ال�سلطات فيما يتعلق مبوازنة و�سيا�سة عام 2011 املحددة 

يف مراجعة املوازنة املن�سورة بتاريخ 23 فرباير 2011. 

قامت  التي  النتائج   2010 عام  اأرقام  متثل  �إ�صبانيا: 

وبالن�سبة  العام.  لهذا  العامة  للحكومة  ال�سلطات  بتقديرها 

لعام 2011 وال�سنوات الالحقة، ت�ستند التوقعات اإىل موازنة 

عام 2011 والتدابري اجلديدة التي مت تنفيذها خالل 2011 

توقعات  ح�سب  واملعدلة  الأجل،  متو�سطة  ال�سلطات  وخطة 

خرباء ال�سندوق لالقت�ساد الكلي.

مع   2011 لعام  العامة  املالية  توقعات  تت�سق  �ل�صويد: 

على  الدورية  التطورات  تاأثري  وُيح�سب  ال�سلطات.  توقعات 

ح�سابات املالية العامة با�ستخدام اأحدث معايري قيا�ض �سبه 

املرونة التي حددتها “منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

القت�سادي.”

اإىل   2016-2010 من  الفرتة  توقعات  ت�ستند  �صوي�رص�: 

ل�ستعادة  تدابري  تت�سمن  التي  ال�سندوق  خرباء  ح�سابات 

توازن احل�سابات الفيدرالية وتعزيز املوارد املالية لل�سمان 

الجتماعي. 

اأهداف  جتاوز  العامة  املالية  توقعات  تفرت�ض  تركيا: 

و�سعته  الذي  الأجل  متو�سط  الربنامج  وفق  املوازنة  ر�سيد 

الإيرادات  ادخار  نتيجة   2013-  2011 للفرتة  ال�سلطات 

التي  املتوقعة  غري  الإيرادات  وادخار  بالإعفاءات  املرتبطة 

تتجاوز توقعات الربنامج متو�سط الأجل.  

اإىل  العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  �ملتحدة:  �ململكة 

عنها  واأعلنت  ال�سلطات،  و�سعتها  التي   2011 عام  موازنة 

يف مار�ض2011، واإىل “تقرير الآفاق القت�سادية واملالية” 

املوازنة  مع  املن�سور   (Economic and Fiscal Outlook)
 (Office for امليزانية«  امل�سوؤولية عن  “مكتب  وال�سادر عن 

اخلطط  التوقعات  هذه  وتت�سمن   .Budget Responsibility)

املتو�سط  املدى  على  العامة  املالية  اأو�ساع  ل�سبط  املعلنة 

بدءا من 2011 ف�ساعدا. وتعدل التوقعات ح�سب الفروق يف 

تنبوؤات املتغريات القت�سادية الكلية واملالية.

اإىل  العامة  املالية  توقعات  ت�ستند  �ملتحدة:  �لواليات 

م�رشوع امليزانية التي اقرتحها الرئي�ض لل�سنة املالية 2012 

املالية  لل�سنة  النهائية  العتمادات  وفق  تعديلها  مت  والتي 

امل�ستقبلية  لل�سيا�سات  ال�سندوق  خرباء  وتقييم   2011

وباملقارنة  الأمريكي.  الكوجنر�ض  يعتمدها  اأن  املرجح 

ال�سندوق  خرباء  يفرت�ض  الرئي�ض،  اقرتحها  التي  باملوازنة 

يف  تركيزاً  الأكرث  الإنفاق  يف  ا�ستن�سابية  تخفي�سات  اإجراء 

الطارئة  البطالة  اإعانات  توفري  يف  والتو�سع  البداية،  فرتة 

التدابري  اتخاذ  وتاأخري  الأجور  على  ال�رشيبة  وتخفي�ض 

ب�ساأن زيادة الإيرادات املقرتحة. ومل يتم اإدخال اأي تعديالت 

على البنود الواردة يف قانون �سهر اأغ�سط�ض ملراقبة املوازنة 

نظرا لأن اقرتاح املوازنة الذي قدمه الرئي�ض يت�سمن تدابري 

العامة  املالية  توقعات  وُتَعدرَّل  العجز.  لتخفي�ض  ملحوظة 

القت�سادية  باملتغريات  ال�سندوق  خرباء  تنبوؤات  لتعك�ض 

املختلفة  املحا�سبية  واملعاجلة  الرئي�سية  واملالية  الكلية 

على  تقوم  �سيغة  اإىل  حتويلها  ويتم  املايل،  القطاع  لدعم 

اأ�سا�ض احلكومة العامة. 

�فرت��صات �ل�صيا�صة �لنقدية

ال�سيا�سة  اإطار  اإىل  النقدية  ال�سيا�سة  افرتا�سات  ت�ستند 

بلد، مما يعني �سمنا يف معظم  النقدية املعمول به يف كل 

الدورة  لتطورات  النقدية  ال�سيا�سة  م�سايرة  عدم  احلالت 

وجود  عند  الر�سمية  الفائدة  اأ�سعار  فرتتفع  القت�سادية، 

النطاق  اأو  الت�سخم للمعدل  اقت�سادية على جتاوز  موؤ�رشات 

جتاوز  عدم  على  موؤ�رشات  وجود  عند  وتنخف�ض  املقبول، 

الناجت  منو  واأن  النطاق،  اأو  املعدل  هذا  املتوقع  الت�سخم 

الطاقة  هوام�ض  واأن  املمكن،  املعدل  من  اأقل  املتوقع 

هذا  وعلى  كبرية.  القت�ساد  يف  امل�ستغلة  غري  الإنتاجية 

الأ�سا�ض، من املفرت�ض اأن يبلغ متو�سط �سعر الفائدة ال�سائد 

�ستة  ملدة  الأمريكي  بالدولر  الودائع  على  لندن  بنوك  بني 

)راجع  اأ�سهر 0.4% يف عام 2011 و0.5% يف عام 2012 

اأن يبلغ متو�سط �سعر الفائدة على  اجلدول 1-1(. ويفرت�ض 

 2011 عام  يف   %1.3 اأ�سهر  ثالثة  ملدة  باليورو  الودائع 

و1.2% يف عام 2012. اأما متو�سط �سعر الفائدة على الودائع 

اأن يبلغ %0.5  اأ�سهر فمن املتوقع  �ستة  الياباين ملدة  بالني 

يف عام 2011  و0.3% يف عام 2012.

للموقف  ت�سديدا  الأ�سا�سي  ال�سيناريو  يت�سمن  �أ�صرت�ليا: 

هذا  ويت�سق  اأ�سا�ض.  نقطة   50 اإىل   25 بني  يرتاوح  النقدي 
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الأمر مع امل�سوح ال�ستق�سائية لكنه ل يتما�سى مع توقعات 

ال�سوق وفقا ملا تعك�سه اأ�سعار املبادلت لليلة واحدة.

مع  عموما  النقدية  ال�سيا�سة  افرتا�سات  تت�سق  �لرب�زيل: 

توقعات ال�سوق وتتما�سى مع اقرتاب معدل الت�سخم تدريجيا 

من منت�سف النطاق امل�ستهدف بحلول 31 دي�سمرب 2012.   

كند�: تت�سق افرتا�سات ال�سيا�سة النقدية مع توقعات ال�سوق.  

�ل�صني: الت�سديد النقدي املت�سمن يف ال�سيناريو الأ�سا�سي 

النقود مبعناها  ال�سلطات بتحقيق منو يف  يتفق مع تنبوؤات 

ال�سنوي  التغري  اأ�سا�ض  على   %16 بن�سبة   2011 يف  الوا�سع 

املقارن.  

ربط  على  احلفاظ  اإىل  النقدية  ال�سيا�سة  تهدف  �لد�منرك: 

العملة باليورو.   

يف  النقدية  ال�سيا�سة  افرتا�سات  تت�سق  �ليورو:  منطقة 

البلدان الأع�ساء يف منطقة اليورو مع توقعات الأ�سواق. 

اإىل  الأ�سا�سي  )الفائدة(  �سعر  افرتا�سات  ت�ستند  �لهند: 

متو�سط تنبوؤات ال�سوق.   

يف  النقدية  ال�سيا�سة  ت�سديد  املتوقع  من  �إندوني�صيا: 

الإلزامي  الحتياطي  زيادات  من  توليفة  خالل  من   ،2012

ات�ساق  ويفرت�ض  الأ�سا�سية.  الفائدة  اأ�سعار  وارتفاعات 

ال�سيا�سة النقدية يف الأجل املتو�سط مع هدف الت�سخم الذي 

حدده البنك املركزي.   

لفرتة  احلالية  النقدية  ال�سيا�سة  اأو�ساع  ت�ستمر  �ليابان: 

التوقعات ول يفرت�ض حدوث اأي ت�سديد اأو اإرخاء اإ�سايف. 

ت�سديد  على  النقدية  ال�سيا�سة  افرتا�سات  تنطوي  كوريا: 

املتبقية  الفرتة  خالل  اأ�سا�ض  نقطة   25 قدره  اإ�سايف  نقدي 

توقعات  مع  متما�سيا  الأمر  هذا  وياأتي   .2011 عام  من 

الأ�سواق امل�ستمدة من عقود الفائدة الآجلة ومبادلت اأ�سعار 

اقرتاب  اإىل  التنبوؤات  ت�سري   ،2012 لعام  وبالن�سبة  الفائدة. 

�سعر الفائدة الأ�سا�سي من ن�سبة 4%، وهو امل�ستوى املحايد 

ال�سنة.  نهاية  بحلول  هيكلي،  منوذج  من  املقدرَّر  كوريا  يف 

و�سوف يقت�سي هذا الأمر حدوث ارتفاعني يف �سعر الفائدة 

الأ�سا�سي قوام كل منهما 25 نقطة اأ�سا�ض خالل ال�سنة.

هدف  حتقيق  مع  النقدية  الفرتا�سات  تتفق  �ملك�صيك: 

الت�سخم.

رو�صيا: تفرت�ض التوقعات النقدية عدم تغري ال�سيا�سات، 

البنك  عن  ال�سادرة  الأخرية  البيانات  يف  ورد  ملا  وفقا 

املركزي الرو�سي. وعلى وجه التحديد، من املفرت�ض اأن تظل 

اأ�سعار الفائدة الأ�سا�سية عند م�ستوياتها الراهنة، مع بع�ض 

التدخل املحدود يف اأ�سواق النقد الأجنبي.    

ال�سيا�سة  توقعات  تفرت�ض  �ل�صعودية:  �لعربية  �ململكة 

النقدية ا�ستمرار ربط �سعر ال�رشف بالدولر الأمريكي.

افرتا�ض  اإىل  النقدية  التوقعات  ت�ستند  �إفريقيا:  جنوب 

متابعة ال�سلطات دالة تقديرية لرد فعل ال�سيا�سات.

انعكا�سا  متثل  النقدية  ال�سيا�سة  متغريات  �صوي�رص�: 

للبيانات التاريخية امل�ستمدة من ال�سلطات الوطنية وال�سوق.  

�سعر  ت�سديد  زيادة  تفرت�ض  ل  النقدية  التوقعات  تركيا: 

الفائدة الأ�سا�سي يف الأجل القريب. 

حدوث  تفرت�ض  ل  النقدية  التوقعات  �ملتحدة:  �ململكة 

تغيري يف اأ�سعار الفائدة الأ�سا�سية حتى 31 دي�سمرب 2012. 

ويتفق هذا الفرتا�ض مع توقعات ال�سوق اجلارية.

ت�سري  التي  امل�ستقبلية  لالآفاق  نظرا  �ملتحدة:  �لواليات 

يتوقعون  ال�سندوق  خرباء  فاإن  والت�سخم،  النمو  تباطوؤ  اإىل 

اأن يظل �سعر الفائدة امل�ستهدف على الأموال الفيدرالية عند 

ويتوافق   .2014 اأوائل  حتى  ال�سفر  من  قريبة  م�ستويات 

ال�سوق  “جلنة  ال�سادر عن  البيان  هذا الفرتا�ض عموما مع 

 (Federal Reserve ”الفيدرايل التابعة لالحتياطي  املفتوحة 

(Open Market Committee يف اأوائل اأغ�سط�ض، والذي ي�سري 
الإبقاء  ت�ستدعي  الأرجح  القت�سادية على  الأو�ساع  اأن  اإىل 

الأموال  على  الفائدة  �سعر  يف  ال�ستثنائي  النخفا�ض  على 

الفيدرالية حتى منت�سف 2013 على الأقل.

الإطار األف-1 )تتمة(
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1
اجلدول األف- 1 موجز الناجت العاملي

 

)التغري ال�سنوي %(

توقعاتمتو�صـــط

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

5.14.04.04.9–0.7 3.33.64.94.65.35.42.8العامل

3.11.61.92.7–3.7 2.81.93.12.73.12.80.1االقت�صادات املتقدمة

3.01.51.83.4–3.5–3.42.53.53.12.71.90.3الواليات املتحدة

1.81.61.11.7–4.3 2.10.72.21.73.23.00.4منطقة اليورو

2.31.3–4.00.5–6.3–0.81.42.71.92.02.41.2اليابان

2
4.32.83.03.2–2.3 3.82.64.13.43.94.01.1اقت�صادات اأخرى متقدمة

2.87.36.46.16.7 4.16.27.57.38.28.96.0االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

4.54.32.73.9–3.24.87.35.86.45.53.13.6اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

3
4.64.64.44.2–7.78.16.78.98.95.36.4–1.2كومنولث الدول امل�صتقلة

7.18.18.59.510.311.57.77.29.58.28.08.6اآ�صيا النامية

6.14.54.03.9–2.72.16.04.65.65.84.31.7اأمريكا الالتينية والكاريبي

3.37.35.95.46.06.74.62.64.44.03.65.1منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

3.74.97.16.26.47.15.62.85.45.25.85.1اإفريقيا جنوب ال�صحراء

للتذكرة

1.81.71.42.1–2.41.52.62.23.63.30.74.2االحتاد االأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

4.34.74.44.3–1.37.37.96.77.68.05.01.5الوقود

4.96.07.47.48.49.16.33.88.06.86.47.2غري الوقود

3.94.15.56.16.26.76.61.57.16.46.05.7منها: منتجات اأولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

3.54.56.56.06.76.84.60.86.85.14.85.5اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

3.53.36.36.46.15.86.35.15.55.75.35.9منه: متويل ر�صمي

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

    ح�صب جتربة خدمة الدين

 اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

2.46.17.57.87.67.75.92.16.65.84.54.9   جدولة ديونها خالل 2009-2005

للتذكرة

معدل النمو الو�صيط

2.52.12.02.4–3.22.24.03.14.04.10.93.5االقت�صادات املتقدمة

3.85.05.35.45.66.35.21.84.34.64.54.5االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

ح�صة الفرد من الناجت

2.51.01.32.1–4.3–2.01.22.41.92.42.00.6االقت�صادات املتقدمة

2.75.06.36.37.17.74.91.66.25.45.15.8االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

معدل النمو العاملي على اأ�صا�س اأ�صعار

4.03.03.24.0–2.82.73.93.54.04.01.52.3ال�رصف ال�صائدة يف ال�صوق   

 قيمة الناجت العاملي )مبليارات

)     الدوالرات االأمريكية
 30,11037,39342,08445,52549,30855,68061,19157,72262,91170,01273,74191,575باأ�صعار ال�رشف ال�صائدة يف ال�صوق

37,21648,78052,63656,69961,54666,67969,96870,03674,38578,85382,828103,489على اأ�صا�س تعادل القوى ال�رشائية

 اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي.
1

 يف هذا اجلدول, »اقت�صادات اأخرى متقدمة« تعني االقت�صادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان ولكنها ت�صمل اإ�صتونيا.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
3
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اجلدول األف -2 االقت�صادات املتقدمة: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي وجمموع الطلب املحلي

)التغري ال�سنوي %(

1
الربع الرابع

توقعات توقعاتمتو�صـــط

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016 2Q4 :2010
2Q4 :2011

2Q4 :2012

اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

3.11.61.92.72.91.42.2–2.81.93.12.73.12.80.13.7االقت�صادات املتقدمة

3.01.51.83.43.11.12.0–3.5–3.42.53.53.12.71.90.3الوليات املتحدة

1.81.61.11.72.01.11.6–2.10.72.21.73.23.00.44.3منطقة اليورو

3.62.71.31.33.81.62.0–0.70.83.93.40.85.1–1.40.4اأملانيا

1.41.71.42.11.41.41.7–2.6–2.00.92.31.92.72.20.2فرن�صا

1.30.60.31.21.50.40.4–5.2–1.60.01.50.72.01.51.3اإيطاليا

0.81.11.80.60.71.7–0.1–3.23.13.33.64.03.60.93.7اإ�صبانيا

1.61.61.31.81.91.02.0–3.00.32.02.23.53.91.83.5هولندا

2.12.41.51.82.11.92.1–2.30.83.12.02.72.80.82.7بلجيكا

2.13.31.61.83.32.12.0–2.20.82.52.53.63.72.23.9النم�صا

–1.1–3.1–3.37.4–2.0–5.0–4.4–2.75.94.42.35.24.31.02.3اليونان
1.0–2.01.04.0–1.8–1.32.2–1.60.81.42.40.02.5–2.70.9الربتغال

3.63.52.22.05.52.12.5–3.52.04.12.94.45.31.08.2فنلندا

0.41.53.30.01.42.3–0.4–7.0–7.34.24.55.35.35.23.0اآيرلندا

4.03.33.34.23.32.93.9–4.85.16.78.510.55.84.8. . .اجلمهورية ال�صلوفاكية

1.21.92.02.02.52.11.9–4.12.94.44.05.86.83.78.1�صلوفينيا

3.53.62.73.15.72.23.1–4.71.54.45.45.06.61.43.6لك�صمربغ

3.16.54.03.86.83.94.8–13.9–7.67.29.410.66.95.1. . .اإ�صتونيا

4.2–1.00.01.02.72.53.1–4.11.94.23.94.15.13.61.7قرب�ص

3.12.42.22.33.64.32.0–1.84.21.94.65.43.3–0.3. . .مالطة

2.31.32.50.52.0–4.00.5–6.3–0.81.42.71.92.02.41.2اليابان

1.41.11.62.71.51.51.7–4.9–3.12.83.02.22.82.70.1اململكة املتحدة

3.22.11.92.23.31.42.5–3.51.93.13.02.82.20.72.8كندا

3
6.12.84.64.05.25.12.30.36.23.94.44.04.74.54.3كوريا

4.03.33.83.12.64.62.61.42.71.83.33.32.72.62.5اأ�صرتاليا

10.95.25.04.96.05.76.0–5.03.76.24.75.46.00.71.9مقاطعة تايوان ال�صينية

5.74.43.82.57.62.64.8–5.3–2.82.34.23.24.33.30.6ال�صويد

2.72.11.41.82.91.71.4–2.52.63.63.62.11.9–1.30.2�صوي�رسا

7.06.04.34.36.35.92.2–3.03.08.57.17.06.42.32.7منطقة هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة

14.55.34.34.012.06.35.3–6.14.69.27.48.78.81.50.8�صنغافورة

2.32.01.83.22.71.52.5–3.64.56.36.86.12.54.1. . .اجلمهورية الت�صيكية

0.31.72.52.11.21.62.8–3.41.03.92.72.32.70.71.7الرنويج

4.51.54.84.95.65.54.00.84.84.83.63.65.93.54.3اإ�رسائيل

1.71.51.51.92.61.42.2–5.2–2.40.42.32.43.41.61.1الدامنرك

1.72.03.82.31.12.54.4–2.0–3.84.24.53.31.02.80.1نيوزيلندا

2.52.53.00.03.71.4–3.5–3.32.47.77.54.66.01.46.9اآي�صلندا

للتذكرة

2.91.31.72.62.81.11.9–4.2–2.51.82.82.42.72.20.3القت�صادات املتقدمة الرئي�صية

8.44.74.54.36.05.24.7–5.43.25.94.85.85.91.80.7القت�صادات الآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

جمموع الطلب املحلي احلقيقي

2.91.41.52.82.91.51.4–4.0–2.82.23.22.72.82.30.3االقت�صادات املتقدمة

3.41.31.03.83.60.61.5–4.4–3.82.93.93.22.61.21.5الوليات املتحدة

1.11.00.61.51.60.51.2–1.41.91.83.02.80.43.7. . .منطقة اليورو

2.42.10.91.13.41.61.2–2.71.91.32.6–0.90.50.00.2اأملانيا

1.31.91.42.21.21.22.1–1.91.52.62.62.73.10.12.4فرن�صا

1.60.70.01.12.20.10.3–3.9–1.30.81.30.92.01.31.4اإيطاليا

1.3–0.5–0.51.60.6–0.9–1.1–6.0–3.13.84.85.15.24.10.6اإ�صبانيا

2.20.42.11.02.01.41.3–4.8–0.80.81.91.71.21.31.4اليابان

1.3–0.92.62.90.6–2.70.4–5.5–3.32.93.52.12.53.10.7اململكة املتحدة

5.23.42.31.84.33.12.5–2.94.54.15.04.43.92.82.8كندا

5.63.93.93.74.36.01.7–3.92.04.63.34.04.71.62.7اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

2.91.21.22.73.10.91.4–4.1–2.62.12.92.42.41.70.8القت�صادات املتقدمة الرئي�صية

7.34.54.54.44.48.41.0–4.70.84.82.94.24.31.72.9القت�صادات الآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

  من الربع الرابع لل�صنة ال�صابقة.
1

الرابع.  الربع   :Q4   2

 اأُعدت تنبوؤات نمو اإجمالي الناتج المحلي ال�صنوي لعام 2011 في 5 �صبتمبر 2011. ويقت�صي التعديل الأخير لبيانات اإجمالي الناتج المحلي عن الربع الثاني اأن يتم تعديل التنبوؤات لعام 2011 لت�صبح %4. 
3

 في هذا الجدول، »اقت�صادات اأخرى متقدمة« تعني القت�صادات المتقدمة ما عدا بلدان جمموعة ال�صبعة )كندا، وفرن�صا، واأملانيا، واإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والوليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
4
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اجلدول األف-3 االقت�صادات املتقدمة: مكونات اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

)التغري ال�سنوي %(

توقعاتمتو�صـــطات

2002–19932012–20032003200420052006200720082009201020112012

االإنفاق اال�صتهالكي اخلا�س

1.91.31.3–2.91.52.02.72.72.62.40.11.4االقت�صادات املتقدمة

2.01.81.0–1.9–3.81.72.83.33.42.92.30.6الواليات املتحدة

0.80.30.6–0.91.21.51.82.11.60.31.2. . .منطقة اليورو

0.60.50.5–0.60.1–1.20.40.30.40.21.50.2اأملانيا

1.91.41.71.62.42.42.30.20.21.30.61.0فرن�صا

1.00.70.6–1.8–1.30.51.00.71.11.21.10.8اإيطاليا

1.20.81.4–4.2–2.81.72.94.24.23.83.70.6اإ�صبانيا

1.0–1.80.7–1.9–1.20.60.41.61.31.51.60.7اليابان

1.5–0.70.5–3.61.13.03.12.21.82.20.43.2اململكة املتحدة

3.12.93.03.33.74.24.63.00.43.31.81.8كندا

1
4.22.91.83.73.53.64.71.20.33.53.63.6اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

1.71.01.0–1.5–2.81.32.02.42.52.42.00.2االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

5.53.10.63.03.93.84.71.00.44.24.64.7االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

اال�صتهالك العام

–2.01.42.21.81.31.71.92.22.51.20.00.5االقت�صادات املتقدمة
–1.8–1.70.82.21.40.61.01.32.22.00.91.2الواليات املتحدة

–1.51.71.61.62.22.22.32.50.50.10.1. . .منطقة اليورو
0.30.91.43.13.31.70.50.5–1.41.10.30.6اأملانيا

1.31.41.92.11.31.51.51.22.31.20.50.2فرن�صا

–0.31.1–0.50.81.92.21.90.50.90.51.00.6اإيطاليا
–0.8–1.2–3.13.34.86.35.54.65.55.83.20.7اإ�صبانيا

2.91.62.31.91.60.41.50.53.02.21.11.5اليابان

–1.61.43.43.02.01.41.31.61.01.00.71.2اململكة املتحدة
1.12.43.12.01.43.02.74.43.62.41.00.1كندا

1
2.92.42.41.92.13.23.13.03.52.71.61.1اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

–0.8–1.71.12.11.61.01.01.41.92.21.20.2االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية
3.82.92.22.42.43.94.03.34.53.41.81.5االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

اإجمايل تكوين راأ�س املال الثابت

2.22.73.8–12.5–3.40.92.14.54.34.02.22.8االقت�صادات املتقدمة

2.02.74.7–15.2–5.1–5.60.33.36.35.32.51.4الواليات املتحدة

2.61.8–0.8–12.1–0.61.12.33.15.54.70.9. . .منطقة اليورو

5.56.92.5–0.88.24.71.711.4–0.2–0.11.61.2اأملانيا

3.23.3–1.3–2.01.62.23.04.44.26.30.28.9فرن�صا

2.51.41.3–11.9–2.30.82.91.73.8–1.2–1.90.5اإيطاليا

–0.9–5.1–7.6–16.0–5.95.17.07.24.54.8–4.40.7اإ�صبانيا
2.33.6–0.2–11.7–3.6–1.43.10.51.2–0.5–0.7–1.2اليابان

1.9–3.72.5–15.4–4.50.31.15.12.46.47.85.0اململكة املتحدة

10.07.03.9–4.24.26.27.89.37.13.52.013.0كندا

1
7.75.26.4–5.9–4.33.82.76.24.65.76.70.2اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

2.32.83.8–13.5–3.20.51.94.44.23.40.93.4االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

11.54.45.6–4.3–4.13.21.96.22.23.94.63.0االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة
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اجلدول األف-3 االقت�صادات املتقدمة: مكونات اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

2002–19932012–20032003200420052006200720082009201020112012

الطلب املحلي النهائي

1.81.31.5–2.9–2.81.42.12.92.82.72.30.1االقت�صادات املتقدمة

1.81.51.1–3.6–3.81.32.83.53.32.51.41.0الواليات املتحدة

0.40.70.7–1.01.31.72.02.82.40.52.8. . .منطقة اليورو

1.71.70.9–1.10.80.00.10.32.61.11.31.7اأملانيا

0.81.11.2–1.81.41.92.02.52.52.90.41.1فرن�صا

0.90.70.4–3.4–1.30.30.71.41.21.41.21.2اإيطاليا

0.5–0.9–1.2–6.0–3.21.44.04.85.24.94.20.7اإ�صبانيا

1.50.21.7–3.4–0.80.50.51.61.91.11.01.1اليابان

1.0–1.20.5–4.3–3.31.12.83.42.22.52.90.3اململكة املتحدة

4.52.81.9–2.83.03.73.94.44.64.03.02.1كندا

1
4.23.63.9–3.93.02.13.93.44.04.91.20.7اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

1.71.11.1–3.2–2.61.12.02.72.62.31.70.4االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

5.64.14.5–4.83.11.23.73.23.94.70.40.1االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

2
بناء املخزون

1.10.10.1–1.1–0.10.00.2–0.00.00.10.30.1االقت�صادات املتقدمة

0.0–1.60.1–0.9–0.5–0.10.2–0.00.00.10.40.1الواليات املتحدة

–0.60.30.1–0.8–0.20.40.1–0.10.10.20.2. . .منطقة اليورو
0.60.40.0–0.10.80.00.8–0.4–0.10.40.1–0.1اأملانيا

0.50.90.1–1.3–0.60.10.20.20.3–0.10.10.4فرن�صا

0.0–0.90.1–0.6–0.50.10.2–0.3–0.00.00.10.1اإيطاليا

0.10.00.10.00.0–0.30.1–0.00.1–0.00.1–0.1اإ�صبانيا

0.60.20.4–1.5–0.20.30.2–0.00.00.20.30.1اليابان

1.50.20.0–1.2–0.10.00.20.10.00.00.10.5اململكة املتحدة

0.60.50.4–0.8–0.2–0.1–0.10.10.70.10.50.2كندا

1
1.10.30.1–0.31.8–0.00.1–0.60.1–0.00.00.1اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

1.20.10.1–1.0–0.10.00.4–0.00.00.10.30.1االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

1.40.30.0–1.02.6–0.20.3–0.80.2–0.00.2–0.1االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

2
امليزان اخلارجي

0.20.50.50.40.20.20.5–0.1–0.1–0.20.3–0.1االقت�صادات املتقدمة

0.20.7–0.61.21.20.5–0.1–0.3–0.7–0.20.5–0.5الواليات املتحدة

0.70.60.5–0.20.20.10.6–0.30.1–0.10.6. . .منطقة اليورو

1.40.60.4–2.8–1.10.81.11.50.1–0.40.30.8اأملانيا

0.0–0.10.3–0.2–0.3–0.00.9–0.7–0.2–0.6–0.10.3فرن�صا

0.5–0.1–0.5–0.00.20.11.3–0.20.3–0.8–0.30.2اإيطاليا

1.52.71.01.70.6–0.8–1.4–1.7–1.7–0.10.8–0.1اإ�صبانيا

0.2–1.80.8–0.10.40.70.80.30.81.10.21.5اليابان

1.40.6–0.70.91.1–0.00.20.5–0.7–0.10.1–0.3اململكة املتحدة

–0.4–1.3–0.22.2–2.1–1.5–1.4–1.6–0.8–2.3–0.61.3كندا
1
0.30.70.60.41.00.90.80.21.50.60.30.2اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

0.20.50.60.10.00.00.5–0.2–0.2–0.10.4–0.2االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

0.41.52.01.32.11.92.20.51.81.81.00.6االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

يف هذا اجلدول, »اقت�صادات اأخرى متقدمة« تعني االقت�صادات املتقدمة ما عدا بلدان جمموعة ال�صبعة )كندا, وفرن�صا, واأملانيا, واإيطاليا, واليابان, واململكة املتحدة, والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
  1

 التغريات كن�صبة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي يف الفرتة ال�صابقة.
2



اآفاق االقت�صاد العاملي: تباطوؤ يف النمو وت�صاعد يف املخاطر 

�صندوق النقد الدويل  | �صبتمرب 2011  182

1
اجلدول األف-4 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

)التغري ال�سنوي %(

توقعاتمتو�صـــط 

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

2
4.54.32.73.9–3.24.87.35.86.45.53.13.6اأوروبا الو�صطى وال�رصقية

6.75.85.75.85.45.97.53.33.52.53.54.0األبانيا

0.72.23.04.5–3.96.33.96.06.25.72.9. . .البو�صنة والهر�صك

0.22.53.04.0–5.56.76.46.56.46.25.5–1.2بلغاريا

0.81.83.0–1.2–2.95.44.14.34.95.12.26.0كرواتيا

1.21.81.73.2–3.14.04.53.23.60.80.86.7هنغاريا

5.42.63.83.46.36.92.94.05.35.04.5. . .كو�صوفو

4.03.04.0–0.3–18.0–2.97.28.710.612.210.04.2التفيا

1.36.03.43.8–10.27.47.87.89.82.914.7. . .ليتوانيا

1.83.03.74.0–0.02.84.64.45.06.15.00.9جمهورية مقدونيا اليوغو�صالفية ال�صابقة

1.12.03.53.8–2.54.44.28.610.76.95.7. . .اجلبل االأ�صود

4.63.95.33.66.26.85.11.63.83.83.03.6بولندا

1.53.54.1–1.3–1.75.28.54.27.96.37.37.1رومانيا

1.02.03.05.0–2.59.35.43.65.43.83.5. . .�رشبيا

8.96.62.24.3–3.05.39.48.46.94.70.74.8تركيا

3 ،2
4.64.64.44.2–7.78.16.78.98.95.36.4–1.2كومنولث الدول امل�صتقلة

4.04.34.13.8–7.37.26.48.28.55.27.8–0.9رو�صيا

6.05.35.15.1–9.110.77.710.79.95.53.0–2.0ما عدا رو�صيا

2.14.64.34.0–4.414.010.513.913.213.76.914.1اأرمينيا

10.510.226.434.525.010.89.35.00.27.12.3–1.4اأذربيجان

0.87.011.49.410.08.610.20.27.65.01.25.0بيالرو�س

6.45.55.25.0–11.15.99.69.412.32.43.8. . .جورجيا

0.39.39.69.710.78.93.21.27.36.55.66.4كازاخ�صتان

7.06.05.0–3.18.57.62.91.4–7.07.00.2–0.9جمهورية قريغيز�صتان

6.97.04.55.0–6.67.47.54.83.07.86.0–3.8مولدوفا

6.411.511.815.6–2.77.010.67.318.810.28.91.3منغوليا

10.210.66.77.07.87.93.96.56.06.05.0–1.7طاجيك�صتان

1.617.114.713.011.011.114.76.19.29.97.26.8تركمان�صتان

4.24.74.84.0–9.612.02.97.57.51.914.5–4.9اأوكرانيا

اأوزبك�صتان
1.94.27.47.07.59.59.08.18.57.17.06.0
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)تابع(
 1
اجلدول األف-4 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

توقعاتمتو�صـــط 

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

7.18.18.59.510.311.57.77.29.58.28.08.6اآ�صيا النامية

8.41.111.25.613.73.620.98.27.17.29.5. . .جمهورية اأفغان�صتان االإ�صالمية

5.05.86.16.36.56.36.05.96.46.36.17.2بنغالدي�س

6.27.75.97.16.817.94.76.78.38.18.513.2بوتان

2.62.82.23.3–1.8–2.12.90.50.44.40.21.9بروين دار ال�صالم

6.06.76.57.7–7.08.510.313.310.810.26.72.0كمبوديا

9.810.010.111.312.714.29.69.210.39.59.09.5ال�صني

0.31.51.81.5–1.01.3–2.81.05.52.51.90.9جمهورية فيجي

5.86.97.69.09.510.06.26.810.17.87.58.1الهند

3.44.85.05.75.56.36.04.66.16.46.37.0اإندوني�صيا

1.83.03.52.0–0.7–4.42.32.23.91.90.41.1كرييباتي

6.16.27.06.88.67.87.87.67.98.38.47.4جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية

7.25.25.15.0–5.85.86.85.35.86.54.81.6ماليزيا

7.16.54.63.5–19.610.410.97.5–7.116.310.48.7ملديف

8.613.813.613.613.112.03.65.15.55.55.55.7ميامنار

4.53.94.73.53.43.46.14.44.63.53.83.9نيبال

3.64.77.59.05.86.83.71.73.82.63.85.0باك�صتان

2.54.40.63.92.37.26.65.57.09.05.55.0بابوا غينيا اجلديدة

3.65.06.74.85.26.64.21.17.64.74.95.0الفلبني

2.02.12.8–0.2–4.23.84.27.02.12.34.95.1�صاموا

6.55.66.15.3–6.54.95.46.910.77.31.2–0.4جزر �صليمان

4.55.95.46.27.76.86.03.58.07.06.56.5�رشي النكا

7.83.54.85.0–3.67.16.34.65.15.02.62.4تايلند

9.111.012.96.07.38.67.9–0.14.26.25.8. . . تيمور- لي�صتي

0.31.41.71.8–0.91.30.3–0.4–1.91.80.00.4تونغا

1.01.41.4–0.5–2.95.57.61.7–4.0–1.4–3.3. . .توفالو

1.73.74.55.27.46.56.23.52.23.84.24.0فانواتو

7.57.37.88.48.28.56.35.36.85.86.37.5فييت نام
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)تابع(
 1
اجلدول األف-4 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

توقعاتمتو�صـــط 

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

6.14.54.03.9–2.72.16.04.65.65.84.31.7اأمريكا الالتينية والكاريبي

2.02.54.6–4.1–2.95.74.17.912.98.32.29.6اأنتيغوا وبربودا

4
0.69.08.99.28.58.66.80.89.28.04.64.0االأرجنتني

1.02.02.52.7–5.4–0.93.42.51.41.3–4.41.3جزر البهاما

0.31.82.23.5–4.7–1.82.04.83.93.63.80.2بربادو�س

4.79.34.63.04.71.23.80.02.72.52.82.5بليز

3.52.74.24.44.84.66.13.44.15.04.54.5بوليفيا

7.53.83.64.2–2.91.15.73.24.06.15.20.6الربازيل

5.26.54.74.5–5.04.06.05.64.64.63.71.7�صيلي

2.53.95.34.76.76.93.51.54.34.94.54.5كولومبيا

4.24.04.14.5–4.56.44.35.98.87.92.71.3كو�صتاريكا

0.30.91.51.9–3.63.97.80.7–1.46.20.81.7دومينيكا

1.39.310.78.55.33.57.84.55.56.0–5.70.3اجلمهورية الدومينيكية

2.23.38.85.74.82.07.20.43.65.83.82.7اإكوادور

1.42.02.54.0–3.92.31.93.63.93.81.33.1ال�صلفادور

0.01.03.0–1.4–6.12.27.6–13.44.7–4.28.50.4غرينادا

3.52.53.23.35.46.33.30.52.82.83.03.5غواتيماال

5.17.02.03.34.45.36.03.0–1.61.9–3.90.7غيانا

6.17.55.5–1.82.23.30.82.95.4–0.30.43.5هايتي

2.83.53.54.0–3.04.56.26.16.66.24.12.1هندورا�س

1.51.73.0–1.2–3.0–0.63.51.41.13.01.40.9جامايكا

5.43.83.63.2–2.71.44.03.25.23.21.26.2املك�صيك

4.54.03.34.0–3.92.55.34.34.23.62.81.5نيكاراغوا

4.04.27.57.28.512.110.13.27.57.47.25.0بنما

15.06.45.04.0–1.43.84.12.94.36.85.83.8باراغواي

4.34.05.06.87.78.99.80.98.86.25.66.0بريو

6.47.42.39.35.74.4–4.22.2�صانت كيت�س ونيف�س –1.5–1.51.83.5

4.42.02.62.4–7.41.55.81.3–1.04.86.02.6�صانت لو�صيا

2.03.5–0.4–1.8–2.3–3.07.24.63.06.03.10.6�صانت فن�صنت وجزر غرينادين

1.16.38.54.53.85.14.73.14.45.05.05.4�صورينام

1.12.62.7–0.6–5.614.47.96.213.24.82.43.5ترينيداد وتوباغو

0.72.34.66.84.37.38.62.68.56.04.24.0اأوروغواي

فنزويال
0.07.8–18.310.39.98.85.33.2–1.5–2.83.61.8

3.37.35.95.46.06.74.62.64.44.03.65.1منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

2.36.95.25.12.03.02.42.43.32.93.34.0اجلزائر

4.87.25.67.96.78.46.33.14.11.53.64.2البحرين

3.23.03.24.85.15.85.03.54.85.15.8–0.8جيبوتي

4.83.24.14.56.87.17.24.75.11.21.86.5م�رش

3.27.25.14.75.810.80.63.53.22.53.44.6جمهورية اإيران االإ�صالمية

6.21.59.54.20.89.612.69.8–0.7. . .. . .. . .العراق

4.34.28.68.18.18.27.25.52.32.52.95.0االأردن

3.45.74.54.7–4.817.411.210.45.34.55.05.2الكويت

4.03.27.51.00.67.59.38.57.51.53.54.0لبنان

5
. . .. . .. . .4.2–13.04.410.36.77.52.32.3–1.6ليبيا

5.25.15.75.5–2.95.65.25.411.41.03.51.2موريتانيا

3.26.34.83.07.82.75.64.93.74.64.65.9املغرب

3.80.33.44.05.56.712.91.14.14.43.63.6ُعمان

7.46.317.77.526.218.017.712.016.618.76.04.9قطر

1.47.75.35.63.22.04.20.14.16.53.64.2اململكة العربية ال�صعودية

6
5.5–0.4–5.47.43.67.99.410.23.74.66.50.2ال�صودان

1.55.0–6.96.25.05.74.56.03.22.0–3.42.0اجلمهورية العربية ال�صورية

4.25.56.04.05.76.34.53.13.10.03.97.0تون�س

3.23.33.84.2–4.516.410.18.68.86.55.33.2االإمارات العربية املتحدة

4.8–0.5–5.03.74.05.63.23.33.63.98.02.5اجلمهورية اليمنية
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)تتمة(
 1
اجلدول األف-4 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

توقعاتمتو�صـــط

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

3.74.97.16.26.47.15.62.85.45.25.85.1اإفريقيا جنوب ال�صحراء

3.53.311.220.620.722.613.82.43.43.710.86.0اأنغوال

4.94.03.12.93.84.65.02.72.63.84.35.0بنن

7.26.25.34.7–6.36.36.01.65.14.83.04.9بوت�صوانا

5.57.84.58.75.53.65.23.27.94.95.66.4بوركينا فا�صو

4.80.95.13.64.53.53.94.24.85.0–1.2–1.7بوروندي

7
2.94.03.72.33.23.42.62.03.23.84.54.5الكامريون

7.54.74.36.510.18.66.23.75.45.66.44.5الراأ�س االأخ�رش

1.02.43.83.72.01.73.34.15.05.7–1.57.1جمهورية اإفريقيا الو�صطى

13.02.56.93.5–3.514.733.67.90.20.21.71.2ت�صاد

4.21.20.51.01.82.12.23.54.0–1.62.50.2جزر القمر

5.86.67.85.66.36.22.87.26.56.06.2–3.6جمهورية الكونغو الدميقراطية

5.67.58.85.07.03.1–1.80.83.57.86.21.6جمهورية الكونغو

8.55.2–1.61.90.71.62.33.82.45.8–3.21.7كوت ديفوار

–7.14.03.4–36.714.038.09.71.321.410.75.70.8غينيا اال�صتوائية
3.92.28.26.31.8–1.49.8–1.52.61.0–5.12.7اإريرتيا

11.712.611.511.811.210.08.07.55.56.5–5.62.1اإثيوبيا

5.75.63.33.2–1.62.51.43.01.25.62.31.4غابون

3.86.97.00.33.46.06.36.76.15.55.55.5غامبيا

4.55.15.36.06.16.58.44.07.713.57.34.4غانا

1.94.04.26.8–4.41.22.33.02.51.84.90.3غينيا

0.40.42.84.32.13.23.23.03.54.84.74.7غينيا-بي�صاو

2.22.84.66.06.37.01.52.65.65.36.16.6كينيا

3.54.12.43.04.74.54.23.13.65.15.14.9لي�صوتو

2.65.37.89.47.14.65.66.99.44.6–31.3. . .ليربيا

0.61.04.75.1–1.59.85.34.65.06.27.13.7مدغ�صقر

3.05.55.52.62.19.58.39.06.54.64.23.6مالوي

4.57.62.36.15.34.35.04.55.85.35.55.1مايل

4.84.35.51.54.95.85.53.04.24.24.14.5موري�صيو�س

8.56.57.98.48.77.36.86.36.87.27.57.8موزامبيق

4.83.64.24.3–3.04.312.32.57.15.44.30.7ناميبيا

8.05.512.56.6–8.45.83.19.60.9–2.87.10.8النيجر

4.710.310.65.46.27.06.07.08.76.96.66.0نيجرييا

2.22.27.49.49.25.511.24.17.57.06.86.5رواندا

2.75.46.65.76.76.05.84.04.55.06.04.4�صان تومي وبرين�صيبي

3.26.75.95.62.45.03.22.24.24.04.55.4ال�صنغال

0.76.25.04.44.1–6.76.49.61.3–2.9–3.45.9�صي�صيل

9.57.47.27.36.45.53.25.05.151.43.8–1.9�صرياليون

2.83.43.63.6–2.82.94.65.35.65.63.61.7جنوب اإفريقيا

0.62.4–2.73.92.32.22.92.83.11.22.02.1�صوازيلند

4.06.97.87.47.06.97.36.76.46.16.16.9تنزانيا

1.05.02.11.24.12.32.43.23.73.84.44.4توغو

7.26.56.86.310.88.48.77.25.26.45.57.0اأوغندا

0.55.15.45.36.26.25.76.47.66.76.77.3زامبيا

8
6.09.06.03.13.0–17.7–3.7–3.5–2.2–6.9–17.2. . .زمبابوي

 متثل اأرقام ال�صنوات االأخرية تقديرات خرباء ال�صندوق بالن�صبة لكثري من البلدان. وت�صري بيانات بع�س البلدان اإىل ال�صنوات املالية.
1

ت�صري بيانات بع�س البلدان اإىل �صايف الناجت املادي احلقيقي )NMP( اأو هي تقديرات ت�صتند اإليه. متثل اأرقام ال�صنوات االأخرية تقديرات خرباء ال�صندوق بالن�صبة لكثري من البلدان. وينبغي تف�صريها باعتبارها 
 2

جمرد اأرقام تقريبية داللية نظرا لعدم توافر بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة ب�صورة عامة. واالأرقام االأخرية على وجه اخل�صو�س ال تعطي �صورة كاملة عن منو ناجت املوؤ�ص�صات اخلا�صة اجلديدة يف االقت�صاد 

غري الر�صمي.

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
3

 ت�صتند االأرقام اإىل البيانات الر�صمية الإجمايل الناجت املحلي. وقد التزمت ال�صلطات بتح�صني جودة البيانات الر�صمية الإجمايل الناجت املحلي يف االأرجنتني, بحيث ت�صل بها اإىل م�صتوى االمتثال مبوجب اتفاقية 
4

تاأ�صي�س �صندوق النقد الدويل. واإىل اأن تتح�صن جودة االإبالغ بالبيانات, �صوف ي�صتخدم خرباء ال�صندوق كذلك مقايي�س بديلة لنمو اإجمايل الناجت املحلي الأغرا�س الرقابة على االقت�صاد الكلي, مبا يف ذلك تقديرات 

املحللني من القطاع اخلا�س, التي كانت معدالتها يف املتو�صط اأقل كثريا من املعدالت الر�صمية لنمو اإجمايل الناجت املحلي اعتبارا من عام 2008 واالأعوام الالحقة.  

ت�صتبعد التوقعات عن ليبيا نظرا الأجواء عدم اليقني املحيطة باأو�صاعها ال�صيا�صية. 
  5

  ي�صتبعد جنوب ال�صودان من توقعات  2011 وما بعدها. 
6

 الن�صبة املئوية للتغريات يف عام 2002 حم�صوبة على امتداد فرتة 18 �صهرا, ويرجع ذلك اإىل حدوث تغري يف دورة ال�صنة املالية )من يوليو-يونيو اإىل يناير-دي�صمرب(.
7

 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند البيانات اإىل تقديرات خرباء �صندوق النقد الدويل لتطورات االأ�صعار و�صعر ال�رشف  بالدوالر االأمريكي. وقد تختلف تقديرات خرباء ال�صندوق لقيمة الدوالر 
8

االأمريكي عن تقديرات ال�صلطات. وقد مت ح�صاب بيانات اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي باأ�صعار 2009 الثابتة.
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اجلدول األف-5 موجز بيانات الت�صخم

)%(

توقعاتمتو�صـــط

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016

خمف�صات اإجمايل الناجت املحلي

1.81.72.12.12.12.32.00.81.01.91.31.6االقت�صادات املتقدمة

1.92.12.83.33.22.92.21.11.22.11.11.5الواليات املتحدة

1.92.21.92.01.92.42.00.90.81.41.41.7منطقة اليورو

0.5–0.5–1.5–2.1–0.4–1.0–0.7–0.9–1.2–1.1–1.6–0.6اليابان

1
2.42.12.41.92.22.72.90.82.43.52.32.2اقت�صادات اأخرى متقدمة

اأ�صعار امل�صتهلكني

2.21.92.02.32.42.23.40.11.62.61.41.8االقت�صادات املتقدمة

1.63.01.21.7–2.52.32.73.43.22.93.80.3الواليات املتحدة

2
2.12.12.22.22.22.13.30.31.62.51.51.9منطقة اليورو

0.8–0.5–0.4–0.7–0.30.01.41.4–0.00.3–0.20.3اليابان

1
2.41.81.82.12.12.13.81.52.43.52.62.2اقت�صادات اأخرى متقدمة

28.66.65.95.85.66.59.25.26.17.55.94.3االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

44.910.96.65.95.96.08.14.75.35.24.53.6اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

3
108.212.310.412.19.49.715.611.27.210.38.76.4كومنولث الدول امل�صتقلة

6.82.64.13.74.25.47.43.15.77.05.13.5اآ�صيا النامية

39.210.46.66.35.35.47.96.06.06.76.05.3اأمريكا الالتينية والكاريبي

8.95.56.56.47.510.113.56.66.89.97.65.1منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

22.910.87.68.96.96.911.710.67.58.48.35.8اإفريقيا جنوب ال�صحراء

للتذكرة

5.02.22.32.32.32.43.70.92.03.01.82.0االحتاد االأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

48.411.39.710.09.010.115.09.48.210.68.46.5الوقود

23.65.55.04.84.75.67.94.35.66.85.43.9غري الوقود

27.05.03.85.25.25.19.15.24.05.54.94.1منها: منتجات اأولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

30.67.45.65.95.86.09.07.27.17.86.84.5اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

21.18.56.37.67.57.812.99.36.59.08.95.5منه: متويل ر�صمي

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

   ح�صب جتربة خدمة الدين

 اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

24.112.07.98.18.78.211.46.68.011.710.66.9   جدولة ديونها خالل 2009-2005

للتذكرة

معدل الت�صخم الو�صيط

2.42.12.12.22.32.13.90.72.03.12.12.0االقت�صادات املتقدمة

8.24.34.46.06.06.310.33.84.46.25.04.0االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

 يف هذا اجلدول, »اقت�صادات اأخرى متقدمة« تعني االقت�صادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.
1

 على اأ�صا�س املوؤ�رش املن�صق الأ�صعار امل�صتهلكني ال�صادر عن املكتب االإح�صائي لالحتاد االأوروبي.
2

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
3
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اجلدول األف-6 االقت�صادات املتقدمة: اأ�صعار امل�صتهلكني

)التغري ال�سنوي %(

1
نهاية الفرتة

توقعاتتوقعاتمتو�صـــط 

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016201020112012

اأ�صعار امل�صتهلكني

2.21.92.02.32.42.23.40.11.62.61.41.82.02.31.3االقت�صادات املتقدمة

1.63.01.21.71.72.50.9–2.52.32.73.43.22.93.80.3الواليات املتحدة

2
2.12.12.22.22.22.13.30.31.62.51.51.92.22.31.5منطقة اليورو

1.71.01.81.91.82.32.80.21.22.21.32.01.92.21.3اأملانيا

1.62.22.31.91.91.63.20.11.72.11.41.91.72.11.4فرن�صا

3.12.82.32.22.22.03.50.81.62.61.62.02.12.61.6اإيطاليا

2.02.91.51.82.92.01.4–3.33.13.13.43.62.84.10.2اإ�صبانيا

2.52.21.41.51.71.62.21.00.92.52.01.81.82.32.0هولندا

1.81.51.92.52.31.84.50.02.33.22.02.03.42.52.0بلجيكا

1.81.32.02.11.72.23.20.41.73.22.21.92.22.61.9النم�صا

6.43.43.03.53.33.04.21.34.72.91.01.05.12.10.6اليونان

1.43.42.11.62.23.22.1–3.53.32.52.13.02.42.70.9الربتغال

1.71.30.10.81.31.63.91.61.73.12.02.02.82.22.2فنلندا

1.31.0–1.10.61.80.2–1.6–2.84.02.32.22.72.93.11.7اآيرلندا

8.47.52.84.31.93.90.90.73.61.82.81.32.72.9. . .اجلمهورية ال�صلوفاكية

12.15.63.62.52.53.65.70.91.81.82.12.11.92.12.3�صلوفينيا

2.02.02.22.52.72.33.40.42.33.61.41.92.83.91.5لك�صمربغ

2.95.13.52.55.44.63.3–1.33.04.14.46.610.40.1. . .اإ�صتونيا

3.14.01.92.02.22.24.40.22.64.02.42.11.94.51.9قرب�س

3.21.92.72.52.60.74.71.82.02.62.32.54.01.62.3مالطة

–0.2–0.3–0.80.4–0.5–0.4–0.7–0.30.01.41.4–0.00.3–0.20.3اليابان
2
1.81.41.32.02.32.33.62.13.34.52.42.03.44.52.0اململكة املتحدة

1.82.71.82.22.02.12.40.31.82.92.12.02.22.62.0كندا

4.23.53.62.82.22.54.72.83.04.53.53.03.54.13.0كوريا

2.52.82.32.73.52.34.41.82.83.53.32.62.73.73.8اأ�صرتاليا

1.01.81.82.07.62.31.8–1.62.30.61.83.50.9–1.70.3مقاطعة تايوان ال�صينية

1.72.31.00.81.51.73.32.01.93.02.52.02.12.92.2ال�صويد

0.70.70.91.00.70.70.9–1.10.60.81.21.10.72.40.5�صوي�رشا

 منطقة هونغ كونغ ال�صينية االإدارية

0.92.02.04.30.62.35.54.53.03.14.04.5–0.4–2.82.6اخلا�صة

1.20.51.70.51.02.16.60.62.83.72.92.04.01.85.1�صنغافورة

0.12.81.82.52.96.31.01.51.82.02.02.31.62.2. . .اجلمهورية الت�صيكية

2.22.50.51.52.30.73.82.22.41.72.22.52.82.02.4الرنويج

1.32.10.54.63.32.73.41.62.02.62.22.0–7.10.70.4اإ�رشائيل

2.12.11.21.81.91.73.41.32.33.22.41.92.92.72.8الدامنرك

1.91.72.33.03.42.44.02.12.34.42.72.14.00.85.0نيوزيلندا

3.32.13.24.06.85.012.412.05.44.24.52.52.46.22.9اآي�صلندا

للتذكرة

1.42.41.11.71.62.21.0–1.91.72.02.32.42.23.20.1االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

3.11.52.42.21.62.24.51.32.33.73.12.64.73.33.0االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

 التغريات من دي�صمرب-دي�صمرب. هناك عدة بلدان تقوم باإبالغ بيانات التغريات من الربع الرابع اإىل الربع الرابع.
1

 على اأ�صا�س املوؤ�رش املن�صق الأ�صعار امل�صتهلكني ال�صادر عن املكتب االإح�صائي لالحتاد االأوروبي.
2
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1
اجلدول األف-7 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية : اأ�صعار امل�صتهلكني

)التغري ال�سنوي %(

2
نهاية الفرتة

توقعاتتوقعاتمتو�صـــط

2002–199320032004200520062007200820092010201120122016201020112012

3
44.910.96.65.95.96.08.14.75.35.24.53.65.25.53.9اأوروبا الو�صطى وال�رصقية

17.02.32.92.42.42.93.42.23.63.93.53.03.43.52.9األبانيا

2.14.02.52.73.14.02.5–0.50.33.66.11.57.40.4 . . .البو�صنة والهر�صك

71.22.36.16.07.47.612.02.53.03.82.93.04.43.12.8بلغاريا

45.91.82.03.33.22.96.12.41.03.22.43.01.93.62.7كرواتيا

15.84.46.83.63.97.96.14.24.93.73.03.04.73.53.0هنغاريا

3.58.32.61.76.66.21.9–0.64.49.42.4–1.4–0.31.1 . . .كو�صوفو

4.22.32.22.43.71.8–17.82.96.26.96.610.115.33.31.2التفيا

1.22.73.85.811.14.21.24.22.62.23.63.22.5–1.1 . . .ليتوانيا

 جمهورية مقدونيا

1.54.42.02.03.03.72.0–0.53.22.38.40.8–30.11.20.4   اليوغو�صالفية ال�صابقة

7.53.13.43.04.28.53.40.53.12.02.00.73.01.8 . . .اجلبل االأ�صود

16.20.83.52.11.02.54.23.52.64.02.82.53.13.52.5بولندا

71.415.411.99.06.64.87.85.66.16.44.33.08.05.03.8رومانيا

2.910.617.312.76.512.48.16.211.34.34.010.37.93.5 . . .�رشبيا

72.125.38.68.29.68.810.46.38.66.06.95.06.48.05.7تركيا

4 ،3
108.212.310.412.19.49.715.611.27.210.38.76.48.910.27.9كومنولث الدول امل�صتقلة

95.313.710.912.79.79.014.111.76.98.97.36.58.87.57.1رو�صيا

147.18.79.110.78.911.519.510.18.013.612.26.19.216.89.9ما عدا رو�صيا

147.84.77.00.63.04.69.03.57.38.83.34.08.55.74.1اأرمينيا

108.22.26.79.78.416.620.81.55.79.310.35.47.911.29.5اأذربيجان

247.228.418.110.37.08.414.813.07.741.035.56.29.965.320.0بيالرو�س

4.85.78.39.29.210.01.77.19.65.05.011.27.05.0. . .جورجيا

111.76.67.17.98.610.817.27.47.48.97.96.08.09.57.5كازاخ�صتان

65.23.14.14.35.610.224.56.87.819.19.46.018.913.08.0جمهورية قريغيز�صتان

65.711.712.411.912.712.412.70.07.47.97.85.08.19.56.0مولدوفا

40.85.17.912.54.58.226.86.310.210.214.37.614.315.19.3منغوليا

182.016.47.27.310.013.220.46.56.513.610.05.09.814.08.5طاجيك�صتان

4.46.17.26.04.87.57.0–246.35.65.910.78.26.314.52.7تركمان�صتان

149.35.29.013.59.112.825.215.99.49.39.15.09.110.78.5اأوكرانيا

اأوزبك�صتان
128.011.66.610.014.212.312.714.19.413.111.811.012.112.711.0
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2002–199320032004200520062007200820092010201120122016201020112012

6.82.64.13.74.25.47.43.15.77.05.13.56.26.34.9اآ�صيا النامية

7.78.43.25.016.62.05.0–24.113.212.35.113.026.812.2  . . .جمهورية اأفغان�صتان االإ�صالمية

4.95.46.17.06.89.18.95.48.110.17.45.68.39.07.1بنغالدي�س

7.02.14.65.35.05.28.38.67.06.55.04.09.15.84.7بوتان

1.50.30.91.10.21.02.11.00.41.81.21.20.91.81.2بروين دار ال�صالم

4.06.45.63.03.18.24.1–13.61.03.96.36.17.725.00.7كمبوديا

3.35.53.33.04.75.13.0–6.21.23.91.81.54.85.90.7ال�صني

3.22.82.32.54.87.73.75.58.45.55.05.07.55.05.0جمهورية فيجي

7.33.73.94.06.36.48.310.912.010.68.64.19.58.98.5الهند

13.86.86.110.513.16.09.84.85.15.76.54.57.05.06.4اإندوني�صيا

8.04.0–7.75.02.51.4–4.211.08.82.8–1.5–0.3–3.01.90.9كرييباتي

28.515.510.57.26.84.57.60.06.08.76.73.95.89.76.0جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية

3.01.11.42.93.62.05.40.61.73.22.52.32.13.22.5ماليزيا

6.32.53.57.412.34.04.712.18.43.05.115.03.5–4.32.8ملديف

27.924.93.810.726.332.922.58.28.26.73.74.08.95.24.2ميامنار

6.94.74.04.58.06.26.712.69.69.58.06.09.09.48.1نيبال

8.03.14.69.37.97.812.020.811.713.914.08.012.713.112.0باك�صتان

10.514.72.11.82.40.910.86.96.08.48.76.87.89.58.0بابوا غينيا اجلديدة

6.93.56.07.66.22.89.33.23.84.54.14.03.14.64.2الفلبني

2.93.04.00.32.93.0–3.84.37.87.83.24.56.214.40.2�صاموا

9.510.56.97.011.17.717.47.11.06.05.05.00.86.55.6جزر �صليمان

9.79.09.011.010.015.822.63.45.98.46.65.56.97.16.0�رشي النكا

3.34.04.12.73.04.25.6–3.81.82.84.54.62.25.50.8تايلند

7.23.21.84.18.97.60.14.910.56.05.08.06.56.0  . . .تيمور- لي�صتي

4.211.510.68.36.07.57.33.44.05.94.86.06.65.83.9تونغا

0.52.6–0.52.62.21.8–1.9–2.92.43.24.22.310.40.3  . . .توفالو

2.53.01.41.22.03.94.84.32.82.22.93.03.42.83.0فانواتو

5.63.37.98.47.58.323.16.79.218.812.15.011.819.08.1فييت نام
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39.210.46.66.35.35.47.96.06.06.76.05.36.66.55.6اأمريكا الالتينية والكاريبي

3.43.74.12.22.94.43.1–2.32.02.02.11.81.45.30.6اأنتيغوا وبربودا

5
4.713.44.49.610.98.88.66.310.511.511.811.010.911.011.0االأرجنتني

1.73.01.22.01.82.54.42.11.02.52.02.01.64.01.5جزر البهاما

1.81.61.46.17.34.08.13.75.86.95.92.86.67.24.6بربادو�س

2.13.32.50.04.22.5–1.62.63.13.74.22.36.42.00.2بليز

6.03.34.45.44.38.714.03.32.59.84.84.07.26.94.7بوليفيا

103.514.86.66.94.23.65.74.95.06.65.24.55.96.34.5الربازيل

6.42.81.13.13.44.48.71.71.53.13.13.03.03.63.1�صيلي

15.77.15.95.04.35.57.04.22.33.32.92.83.23.13.1كولومبيا

13.09.412.313.811.59.413.47.85.75.36.84.05.86.07.5كو�صتاريكا

1.21.62.41.62.63.26.40.03.34.21.92.02.33.82.3دومينيكا

7.327.451.54.27.66.110.61.46.38.36.24.06.27.05.5اجلمهورية الدومينيكية

37.07.92.72.13.32.38.45.23.64.44.93.03.35.44.8اإكوادور

6.32.14.54.74.04.67.30.41.24.64.92.82.17.03.0ال�صلفادور

3.44.23.22.04.23.12.4–1.72.22.33.54.33.98.00.3غرينادا

8.75.67.69.16.66.811.41.93.96.35.44.05.47.05.5غواتيماال

6.96.04.76.96.712.28.13.03.75.85.85.84.56.35.4غيانا

18.626.728.316.814.29.014.43.44.17.38.03.44.79.68.7هايتي

15.47.78.08.85.66.911.58.74.77.87.86.06.58.67.8هندورا�س

14.810.113.515.18.59.322.09.612.68.16.45.511.86.95.6جامايكا

15.64.64.74.03.64.05.15.34.23.43.13.04.43.33.0املك�صيك

9.05.38.59.69.111.119.83.75.58.38.27.09.28.27.3نيكاراغوا

1.00.60.52.92.54.28.82.43.55.73.52.54.95.53.3بنما

11.314.24.36.89.68.110.22.64.78.77.84.07.29.06.7باراغواي

11.32.33.71.62.01.85.82.91.53.12.42.02.13.32.5بريو

3.02.32.23.48.54.55.41.90.54.74.72.53.93.92.9�صانت كيت�س ونيف�س

3.32.52.52.44.23.72.3–2.51.01.53.93.62.85.50.2�صانت لو�صيا

1.70.12.93.43.07.010.10.40.62.51.42.50.53.10.5�صانت فن�صنت وجزر غرينادين

6.917.910.44.010.319.97.5–73.523.09.19.911.36.414.60.1�صورينام

5.13.83.76.98.37.912.07.010.59.65.75.013.45.85.5ترينيداد وتوباغو

21.719.49.24.76.48.17.97.16.77.76.56.06.97.26.0اأوروغواي

39.931.121.716.013.718.730.427.128.225.824.222.527.224.524.0فنزويال

8.95.56.56.47.510.113.56.66.89.97.65.18.98.76.9منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

11.22.63.61.62.33.64.95.73.93.94.33.74.54.54.1اجلزائر

1.01.72.22.62.03.33.52.82.01.01.82.52.01.02.5البحرين

2.82.03.13.13.55.012.01.74.07.11.92.52.89.11.8جيبوتي

5.93.28.18.84.211.011.716.211.711.111.38.510.711.811.0م�رش

22.115.615.310.411.918.425.410.812.422.512.57.019.915.011.0جمهورية اإيران االإ�صالمية

2.45.05.04.03.35.05.0–37.053.230.82.72.2. . .. . .  . . .العراق

5.05.45.64.16.14.94.8–2.71.63.43.56.34.713.90.7االأردن

1.71.01.34.13.15.510.64.04.16.23.43.14.16.23.4الكويت

5.64.110.81.24.55.95.02.25.15.74.2–6.31.31.70.7لبنان

6
. . .. . .2.5. . .. . .. . .1.02.91.46.210.42.82.5–1.72.1ليبيا

5.35.210.412.16.27.37.32.26.36.26.34.96.16.26.3موريتانيا

2.91.21.51.03.32.03.91.01.01.52.72.62.22.02.7املغرب

0.20.71.93.45.912.63.53.33.83.33.04.23.32.9–0.2ُعمان

2.34.14.00.42.34.1–2.4–2.22.36.88.811.813.815.04.9قطر

0.30.60.40.62.34.19.95.15.45.45.34.05.46.24.4اململكة العربية ال�صعودية

7
45.27.78.48.57.28.014.311.313.020.017.56.415.422.017.0ال�صودان

3.95.84.47.210.44.715.22.84.46.05.05.06.36.05.0اجلمهورية العربية ال�صورية

3.62.73.62.04.13.44.93.54.43.54.03.54.13.54.0تون�س

3.23.15.06.29.311.112.31.60.92.52.52.01.72.52.5االإمارات العربية املتحدة

27.310.812.59.910.87.919.03.711.219.018.06.912.525.510.5اجلمهورية اليمنية
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22.910.87.68.96.96.911.710.67.58.48.35.86.99.46.8اإفريقيا جنوب ال�صحراء

527.998.343.623.013.312.212.513.714.515.013.95.215.315.011.2اأنغوال

7.41.50.95.43.81.38.02.22.12.83.03.04.02.73.0بنن

9.29.27.08.611.67.112.68.16.97.86.24.97.47.25.2بوت�صوانا

2.02.0–1.92.02.00.3–10.72.60.6–6.42.40.2–5.12.00.4بوركينا فا�صو

14.510.78.013.52.78.324.410.76.48.712.55.04.114.010.9بوروندي

8
5.70.60.32.04.91.15.33.01.32.62.52.52.62.62.5الكامريون

0.44.84.46.81.02.15.04.92.03.46.14.3–4.41.21.9الراأ�س االأخ�رش

2.96.70.99.33.51.52.82.62.02.33.72.1–4.94.42.2جمهورية اإفريقيا الو�صطى

4.75.0–2.05.03.02.2–8.310.12.1–3.78.17.4–4.8–6.21.8ت�صاد

4.83.74.53.03.44.54.84.82.75.83.33.03.25.01.7جزر القمر

546.212.84.021.413.216.718.046.223.514.812.57.79.816.48.5جمهورية الكونغو الدميقراطية

7.11.73.72.54.72.66.04.35.05.95.23.15.45.04.2جمهورية الكونغو

6.23.31.53.92.51.96.31.01.43.02.52.55.13.02.5كوت ديفوار

9.17.34.25.74.52.84.37.27.57.37.06.97.57.37.0غينيا اال�صتوائية

11.222.725.112.515.19.319.933.012.713.312.312.314.212.312.3اإريرتيا

1.915.18.66.812.315.825.336.42.818.131.29.97.338.115.0اإثيوبيا

5.05.31.91.42.33.43.00.73.53.2–4.92.10.41.21.4غابون

3.817.014.35.02.15.44.54.65.05.95.55.05.86.05.0غامبيا

27.626.712.615.110.210.716.519.310.78.78.76.58.69.08.5غانا

4.611.017.531.434.722.918.44.715.520.613.84.020.818.410.0غينيا

1.14.62.02.05.72.72.0–0.83.20.74.610.41.6–18.53.5غينيا-بي�صاو

12.09.811.89.96.04.315.110.64.112.17.45.04.511.86.0كينيا

9.16.44.63.66.39.210.75.93.46.55.14.63.68.32.3لي�صوتو

10.33.66.97.213.717.57.47.38.81.65.06.66.12.2 . . .ليربيا

14.018.410.810.49.29.09.210.38.55.010.110.56.5–16.21.1مدغ�صقر

32.49.611.415.513.98.08.78.47.48.611.58.46.311.49.4مالوي

6.41.51.59.12.21.32.82.32.41.92.42.8–3.1–5.11.2مايل

7.13.94.74.98.78.69.72.52.96.75.34.46.15.84.4موري�صيو�س

23.413.512.66.413.28.210.33.312.710.87.25.616.68.05.6موزامبيق

9.17.24.12.35.16.710.48.84.55.05.64.53.15.75.5ناميبيا

0.47.80.10.110.51.10.94.02.02.02.73.42.0–6.21.8النيجر

26.014.015.017.98.25.411.612.513.710.69.08.511.79.58.5نيجرييا

13.87.412.09.18.89.115.410.32.33.96.55.00.27.55.5رواندا

29.49.813.317.223.118.632.017.013.311.47.43.012.910.05.0�صان تومي وبرين�صيبي

1.23.62.52.14.32.72.3–4.80.00.51.72.15.95.81.7ال�صنغال

2.64.62.60.45.23.5–5.337.031.92.4–2.43.33.90.61.9�صي�صيل

17.07.514.212.09.511.614.89.217.818.011.05.418.416.011.0�صرياليون

7.65.81.43.44.77.111.57.14.35.95.04.73.55.94.8جنوب اإفريقيا

9.17.33.44.95.28.112.77.44.58.37.85.24.512.33.0�صوازيلند

15.34.44.14.45.66.38.411.810.57.09.45.07.210.95.6تنزانيا

0.46.82.20.98.71.93.24.02.82.06.94.51.4–6.60.9توغو

6.95.75.08.06.66.87.314.29.46.516.95.04.215.710.0اأوغندا

41.021.418.018.39.010.712.413.48.59.17.55.07.98.96.0زامبيا

9
6.23.03.66.55.03.26.56.0. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .زمبابوي

 ح�صب املعتاد يف تقرير اآفاق االقت�صاد العاملي, ُي�صار اإىل حركات اأ�صعار امل�صتهلكني كمتو�صطات �صنوية, ولي�س كتغريات حتدث خالل ال�صنة من �صهر دي�صمرب اإىل دي�صمرب الذي يليه كما هو املعتاد يف بع�س البلدان. 
1

ومتثل االأرقام اخلا�صة بال�صنوات االأخرية تقديرات خرباء ال�صندوق بالن�صبة لكثري من البلدان, وت�صتند بيانات بع�س البلدان اإىل ال�صنوات املالية.

 التغريات من دي�صمرب-دي�صمرب. هناك عدة بلدان تقوم باإبالغ بيانات التغريات من الربع الرابع اإىل الربع الرابع. 
2

 بالن�صبة لكثري من البلدان, ُيقا�س الت�صخم يف ال�صنوات ال�صابقة على اأ�صا�س موؤ�رش اأ�صعار التجزئة. وُت�صتخدم عادة بيانات الت�صخم يف موؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلكني بنطاق تغطية اأو�صع واأكرث حداثة بالن�صبة لل�صنوات االأقرب.
3

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
4

 ت�صتند االأرقام اإىل البيانات الر�صمية ملوؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلكني. وقد التزمت ال�صلطات بتح�صني جودة البيانات الر�صمية ملوؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلكني يف االأرجنتني, بحيث ت�صل بها اإىل م�صتوى االمتثال مبوجب اتفاقية 
5

اأن تتح�صن جودة االإبالغ بالبيانات, �صوف ي�صتخدم خرباء ال�صندوق كذلك مقايي�س بديلة للت�صخم الأغرا�س الرقابة على االقت�صاد الكلي, مبا يف ذلك تقديرات مكاتب االإح�صاء  تاأ�صي�س �صندوق النقد الدويل. واإىل 

االإقليمية واملحللني من القطاع اخلا�س, والتي اأظهرت معدالت ت�صخم اأعلى كثريا من معدالت الت�صخم الر�صمية اعتبارا من عام 2007 واالأعوام الالحقة..  

ت�صتبعد التوقعات عن ليبيا نظرا الأجواء عدم اليقني املحيطة باأو�صاعها ال�صيا�صية.
  6

 ي�صتبعد جنوب ال�صودان من توقعات  2011 وما بعدها. 
7

الن�صبة املئوية للتغريات يف عام 2002 حم�صوبة على امتداد فرتة 18 �صهرا, ويرجع ذلك اإىل حدوث تغري يف دورة ال�صنة املالية )من يوليو-يونيو اإىل يناير-دي�صمرب(.
  8

توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند البيانات اإىل تقديرات خرباء �صندوق النقد الدويل لتطورات االأ�صعار و�صعر ال�رشف  بالدوالر االأمريكي. وقد تختلف تقديرات خرباء ال�صندوق لقيمة الدوالر 
  9

االأمريكي عن تقديرات ال�صلطات.
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1
اجلدول األف-8 االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية: اأر�صدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة

)% من اإجمايل الناجت املحلي ما مل ُيذكر خالف ذلك(

توقعاتمتو�صـــط

2004–1995200520062007200820092010201120122016

االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

–4.2–6.5–7.9–8.5–9.9–4.4–2.1–2.3–3.4. . .�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
–0.8–4.0–4.3–4.4–6.0–0.40.71.0–0.2–0.1فجوة الناجت

2
–3.7–4.4–5.5–6.1–5.8–3.6–2.2–2.4–3.1. . .الر�صيد الهيكلي

الواليات املتحدة

–6.0–7.9–9.6–10.3–12.8–6.5–2.7–2.0–3.2. . .�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
–1.3–5.5–5.6–5.6–7.1–0.20.00.30.02.2فجوة الناجت

2
–4.9–5.0–6.4–7.0–6.7–4.5–2.2–2.0–2.7. . .الر�صيد الهيكلي

43.242.742.042.948.760.668.372.678.488.7�صايف الدين

62.361.761.162.371.685.294.4100.0105.0115.4اإجمايل الدين

منطقة اليورو

–1.3–3.1–4.1–6.0–6.3–2.0–0.7–1.4–2.5–2.6�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
0.0–1.7–1.9–2.5–1.22.41.33.4–0.3–0.2فجوة الناجت

2
–1.2–2.1–3.0–4.2–4.4–2.7–2.1–2.3–2.7–2.7الر�صيد الهيكلي

55.355.754.352.053.962.165.968.670.168.6�صايف الدين

70.970.368.666.470.179.785.888.690.086.6اإجمايل الدين

3
اأملانيا

0.4–1.1–1.7–3.3–0.30.13.1–1.6–3.4–3.2�صايف االإقرا�س/االقرتا�س

2
0.0–0.4–0.3–1.6–1.02.72.33.7–1.4–0.6فجوة الناجت

4,2
0.4–0.9–1.4–2.3–1.1–0.7–1.1–2.3–2.6–2.5الر�صيد الهيكلي

43.753.553.050.249.756.457.657.257.055.3�صايف الدين

60.668.567.965.066.474.184.082.681.975.0اإجمايل الدين

فرن�صا

–1.4–4.6–5.9–7.1–7.6–3.3–2.8–2.4–3.0–3.1�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
0.0–2.6–3.0–3.6–4.2–0.50.70.7–0.10.2فجوة الناجت

4,2
–1.2–2.8–3.8–4.6–4.8–2.9–3.0–2.5–3.1–3.0الر�صيد الهيكلي

52.660.759.759.662.372.076.581.083.581.9�صايف الدين

59.366.764.064.268.279.082.386.889.487.7اإجمايل الدين

اإيطاليا

–1.1–2.4–4.0–4.5–5.3–2.7–1.5–3.3–4.4–3.6�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
0.0–2.5–2.8–3.2–3.9–0.81.50.5–0.00.4فجوة الناجت

5,2
–1.2–1.1–2.6–3.1–3.9–2.6–2.5–3.3–4.5–4.3الر�صيد الهيكلي

97.189.389.887.389.297.199.4100.4100.794.8�صايف الدين

112.1105.9106.6103.6106.3116.1119.0121.1121.4114.1اإجمايل الدين

اليابان

–7.3–9.1–10.3–9.2–10.3–4.2–2.4–4.0–4.8–6.3�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
0.0–3.5–5.2–4.4–7.8–0.61.3–0.2–0.7–1.0فجوة الناجت

2
–7.3–7.6–8.1–7.4–7.1–3.7–2.6–3.9–4.6–5.9الر�صيد الهيكلي

54.684.684.381.596.5110.0117.2130.6139.0166.9�صايف الدين

6
135.4191.6191.3187.7195.0216.3220.0233.1238.4253.4اإجمايل الدين

 اململكة املتحدة

–1.7–7.0–8.5–10.2–10.3–4.9–2.7–2.6–3.3–1.8�صايف االإقرا�س/االقرتا�س
2
–0.8–3.2–2.9–2.6–0.31.00.73.7–0.3–0.1فجوة الناجت

2
–1.1–4.7–6.3–8.0–8.5–5.9–3.3–2.8–3.1–1.7الر�صيد الهيكلي

37.637.338.038.245.660.967.772.976.972.5�صايف الدين

42.842.143.143.952.068.375.580.884.880.4اإجمايل الدين

كندا

0.3–3.2–4.3–5.6–1.51.61.60.14.9–0.2�صايف االإقرا�س/االقرتا�س

2
–0.4–2.1–2.1–2.4–0.51.51.71.70.24.0فجوة الناجت

2
0.5–1.9–3.0–4.0–2.5–0.90.80.60.5–0.4الر�صيد الهيكلي

52.931.026.322.922.328.332.234.936.833.3�صايف الدين

88.171.670.366.571.183.384.084.184.273.0اإجمايل الدين

ملحوظة: يتناول االإطار األف-1 يف امللحق االإح�صائي مناق�صة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفرتا�صات املعنية بكل على حدة. وحُت�صب عنا�رش املجموعات الُقطرية من اأجل بيانات املالية العامة كمجموع 

القيم بالدوالر االأمريكي للبلدان املنفردة ذات ال�صلة.

 ت�صري بيانات الدين اإىل نهاية ال�صنة. وال تكون بيانات الدين قابلة للمقارنة عرب البلدان يف كل االأحوال. 
1

 % من اإجمايل الناجت املحلي املمكن. 
2

 اعتبارا من بداية عام 1995 اآلت اإىل احلكومة العامة م�صوؤولية التزامات الديون وخدمة ديون موؤ�ص�صة ترويهاندان�صتالت )treuhandanstalt( )باالإ�صافة اإىل عدة موؤ�ص�صات اأخرى(. وتعادل هذه الديون 8% من 
3

اإجمايل الناجت املحلي, بينما تعادل مدفوعات خدمتها ما يرتاوح بني 0,5% و1% من اإجمايل الناجت املحلي.

 ال ي�صمل االإيرادات الكبرية املحققة ملرة واحدة من بيع االأ�صول, مبا يف ذلك الرتاخي�س.
4

 ال ي�صمل االإجراءات املتخذة ملرة واحدة ا�صتنادا اإىل البيانات املتاحة من ال�صلطات, ويف حالة عدم توافر هذه البيانات, يتم اال�صتناد اإىل مقبو�صات بيع االأ�صول.
5

ت�صمل ح�ص�س امللكية.
 6
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اجلدول األف-9 موجز اأحجام واأ�صعار التجارة العاملية

)التغري ال�سنوي %(

توقعاتمتو�صـــطات

2002–19932012–20032003200420052006200720082009201020112012

جتارة ال�صلع واخلدمات

1
التجارة العاملية

12.87.55.8–6.55.86.111.28.09.17.73.010.7احلجم

خمف�س االأ�صعار

5.210.10.8–5.29.69.15.15.37.810.910.2–1.1بالدوالر االأمريكي

6.35.70.6–3.01.43.25.45.83.77.48.0–0.3بوحدات حقوق ال�صحب اخلا�صة

حجم التجارة

ال�صادرات

12.36.25.2–6.04.84.09.66.59.16.82.111.9االقت�صادات املتقدمة

13.69.47.8–8.38.611.715.412.010.610.24.77.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

الواردات

11.75.94.0–6.34.24.89.76.77.95.20.612.4االقت�صادات املتقدمة

14.911.18.1–7.09.710.816.411.710.813.89.18.0االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

معدالت التبادل التجاري

–0.1–0.4–2.41.1–0.41.9–1.2–1.5–0.90.3–0.00.3االقت�صادات املتقدمة
–3.02.90.7–0.21.40.52.34.42.70.23.34.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

جتارة ال�صلع

1
التجارة العاملية

14.18.45.8–6.56.07.411.77.99.17.52.812.0احلجم

خمف�س االأ�صعار

6.610.20.8–5.28.78.45.75.97.611.411.4–1.0بالدوالر االأمريكي

7.85.80.6–3.00.52.56.06.33.47.99.2–0.2بوحدات حقوق ال�صحب اخلا�صة

2
اأ�صعار التجارة العاملية بالدوالر االأمريكي

2.67.01.1–4.013.15.42.72.66.46.96.5–1.4امل�صنوعات

–27.930.63.1–2.714.915.830.741.320.510.736.436.3النفط
–26.321.24.7–9.25.915.26.123.214.17.515.7–0.9ال�صلع االأولية غري الوقود

–11.522.14.4–10.515.223.414.7–7.76.314.00.9–1.5املواد الغذائية
–18.18.413.823.31.614.117.25.2–1.39.24.80.9امل�رشوبات

–33.226.17.5–17.0–0.24.40.64.10.58.85.00.8املواد اخلام الزراعية
–48.218.63.5–19.2–15.611.834.622.456.217.47.8–1.2املعادن

 اأ�صعار التجارة العاملية بوحدات حقوق ال�صحب

2
اخلا�صة

3.72.80.9–2.93.02.33.54.2–1.94.60.3–0.6امل�صنوعات

–29.325.43.4–3.612.57.123.641.621.06.432.134.8النفط
–27.716.44.9–9.06.323.89.64.113.6–6.92.1–0.1ال�صلع االأولية غري الوقود

–12.717.34.7–11.010.719.512.6–7.80.7–5.51.7–0.7املواد الغذائية
–18.38.89.419.44.115.412.65.4–6.3–2.16.93.1امل�رشوبات

–34.721.17.7–14.9–0.89.30.93.9–1.6–1.12.37.0املواد اخلام الزراعية
–49.813.93.8–17.2–13.23.327.322.756.912.810.7–0.3املعادن

2
اأ�صعار التجارة العاملية باليورو

7.70.51.2–1.2–0.4–2.51.82.5–4.1–5.5–1.80.1امل�صنوعات

–34.322.63.0–18.941.019.51.427.132.7–6.110.43.3النفط
–32.613.84.6–4.85.922.34.50.110.9–2.34.911.6ال�صلع االأولية غري الوقود

–17.014.74.3–9.65.614.99.8–3.71.1–1.73.411.2املواد الغذائية
–17.87.54.214.87.319.810.15.1–9.9–4.64.912.5امل�رشوبات

–39.918.47.4–12.3–7.6–0.38.03.8–5.3–3.50.316.0املواد اخلام الزراعية
–55.511.43.4–14.6–22.422.255.07.514.1–2.011.06.7املعادن
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اجلدول األف-9 موجز اأحجام واأ�صعار التجارة العاملية )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

2002–19932012–20032003200420052006200720082009201020112012

جتارة ال�صلع

حجم التجارة

ال�صادرات

14.47.15.2–5.84.95.310.06.19.16.41.914.0االقت�صادات املتقدمة

13.59.67.6–8.38.312.114.511.710.09.44.78.0االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

5.16.64.1–3.75.612.711.49.05.55.74.57.0م�صدِّرة للوقود

16.910.89.1–10.09.411.915.612.812.011.04.78.5م�صدِّرة لغري الوقود

الواردات

13.56.94.0–6.44.66.410.66.88.35.30.413.6االقت�صادات املتقدمة

15.312.48.0–7.19.612.016.811.610.413.38.49.5االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

6.111.65.9–2.39.910.715.415.512.123.114.512.4م�صدِّرة للوقود

17.512.58.4–8.59.612.217.110.810.011.26.98.8م�صدِّرة لغري الوقود

 خمف�صات االأ�صعار بوحدات

   حقوق ال�صحب اخلا�صة

ال�صادرات

4.75.70.4–2.11.11.13.33.93.04.66.4–0.6االقت�صادات املتقدمة

13.97.70.3–1.85.60.66.913.111.85.013.313.4االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

–23.417.22.7–3.79.63.815.128.817.66.724.225.6م�صدِّرة للوقود
10.14.11.5–4.07.39.24.28.67.4–1.24.00.4م�صدِّرة لغري الوقود

الواردات

6.05.80.5–2.30.11.85.15.32.57.29.9–0.7االقت�صادات املتقدمة

10.24.01.2–4.07.78.44.710.18.1–1.64.00.3االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

8.44.41.6–1.84.20.14.08.78.14.28.54.9م�صدِّرة للوقود

10.73.91.2–4.07.58.54.810.58.9–1.54.00.3م�صدِّرة لغري الوقود

معدالت التبادل التجاري

–0.1–0.1–3.81.2–0.52.4–1.3–1.7–1.10.7–0.10.2االقت�صادات املتقدمة
–3.33.60.9–0.21.50.92.85.13.10.32.95.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

0.0–1.9–4.31.1–1.73.3–1.4–1.11.7–0.9–0.40.3اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

3
–12.210.91.8–1.75.78.512.014.68.92.313.819.2كومنولث الدول امل�صتقلة

1.0–0.1–3.64.4–2.6–1.9–1.0–1.3–1.9–0.6–0.9–0.5اآ�صيا النامية

–11.05.81.2–0.63.02.15.94.97.52.03.19.4اأمريكا الالتينية والكاريبي
–8.19.94.3–0.23.80.96.716.86.91.512.216.4منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

–20.13.45.7–0.32.61.54.711.03.22.07.116.6اإفريقيا جنوب ال�صحراء
املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

–13.912.24.2–1.85.23.710.618.48.82.414.421.8م�صدِّرة للوقود
0.30.4–1.70.5–1.7–0.70.5–0.00.2–0.00.1–0.3م�صدِّرة لغري الوقود

للتذكرة

 ال�صادرات العاملية مبليارات

   الدوالرات االأمريكية

6,74616,5979,32911,31812,87614,85317,30819,74515,79818,76022,24823,736ال�صلع واخلدمات

5,38313,3017,4459,03810,33311,97413,84915,86112,34415,01517,97719,178ال�صلع

4
–27.930.63.1–2.714.915.830.741.320.510.736.436.3متو�صط �صعر النفط

19.8269.6428.8937.7653.3564.2771.1397.0461.7879.03103.20100.00بالدوالر االأمريكي للربميل

5
2.67.01.1–4.013.15.42.72.66.46.96.5–1.4قيمة وحدة ال�صادرات من امل�صنوعات

 متو�صط التغري ال�صنوي لل�صادرات والواردات العاملية كن�صبة مئوية. 
1

 كما هي ممثلة, على التوايل, مبوؤ�رش قيمة وحدة ال�صادرات مل�صنوعات االقت�صادات املتقدمة؛ وت�صكل 83% من االأوزان الرتجيحية لتجارة االقت�صادات املتقدمة )�صادرات ال�صلع(, ومتو�صط اأ�صعار النفط خلام برنت 
2

اململكة املتحدة وخام دبي وخام غرب تك�صا�س الو�صيط؛ ومتو�صط اأ�صعار ال�صوق العاملية لل�صلع االأولية غري الوقود مرجحا بح�ص�صها من �صادرات ال�صلع االأولية العاملية يف الفرتة 2004-2002.

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
3

 التغري % يف متو�صط اأ�صعار النفط خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي وخام غرب تك�صا�س الو�صيط. 
4

 التغري % يف للم�صنوعات امل�صدرة من االقت�صادات املتقدمة.
5
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 اجلدول األف-10 موجز اأر�صدة احل�صاب اجلاري

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

 مبليارات الدولرات الأمريكية

–24.9127.3–131.0–91.0–71.4–491.3–342.2–451.6–410.0–216.8–217.0االقت�صادات املتقدمة
–498.8–329.3–467.6–470.9–376.6–677.1–710.3–800.6–745.8–628.5–519.1الواليات املتحدة
2,1

13.434.816.855.974.5–37.1112.238.836.420.298.6منطقة اليورو

136.2172.1165.7170.4211.0157.1141.8195.9147.0172.5140.5اليابان

3
128.7127.4131.3142.1136.9127.4150.0149.2172.8125.8156.4اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

84.386.982.899.4130.987.8128.6131.5138.6145.5156.4االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

145.1214.5407.9639.3628.1679.8287.8422.3592.3513.5679.5االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

–158.9–108.0–119.4–80.5–50.0–160.4–137.8–89.0–61.1–55.1–32.4اأوروبا الو�صطى وال�رشقية
4
35.763.587.696.371.7107.741.375.3113.579.56.3كومنولث الدول امل�صتقلة

85.290.8137.6268.8400.3412.7291.4313.2363.1411.8773.1  اآ�صيا النامية

–160.7–100.2–78.7–56.9–24.2–9.321.436.150.214.930.5اأمريكا الالتينية والكاريبي
59.5101.5211.5282.2265.8349.249.9183.5306.9238.8249.6منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

–29.9–6.98.4–12.2–30.813.11.020.7–3.6–7.7–12.2اإفريقيا جنوب ال�صحراء
للتذكرة

8.147.4–32.7–23.4–14.0–186.4–95.1–55.7–12.459.218.2االحتاد االأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

103.9184.6347.3476.6430.3593.3146.5333.6540.5429.3340.5الوقود

41.229.960.6162.7197.886.5141.388.751.884.2339.0غري الوقود

–9.1–15.9–11.7–5.2–3.6–9.46.715.2–1.6–0.7–4.4منها: منتجات اأولية
ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

–534.5–375.3–339.9–258.9–183.5–368.0–215.4–117.7–98.4–58.9–31.6اقت�صادات املركز املدين ال�صايف
–18.8–21.0–16.9–12.3–9.8–11.6–4.3–2.3–5.8–5.0–6.0منه: متويل ر�صمي

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

ح�صب جتربة خدمة الدين

 اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

–42.2–51.4–46.2–37.6–29.8–33.7–18.7–5.5–8.7–2.06.5جدولة ديونها خالل 2009-2005
1
187.7285.8188.4216.4331.3461.3538.4552.1–2.1–2.4–71.9العامل
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 اجلدول األف-10 موجز اأر�صدة احل�صاب اجلاري )تتمة( 

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

% من اإجمايل الناجت املحلي

–0.10.2–0.3–0.2–0.2–1.2–0.9–1.2–1.2–0.7–0.7االقت�صادات املتقدمة
–2.7–2.1–3.1–3.2–2.7–4.7–5.1–6.0–5.9–5.3–4.7الواليات املتحدة
2,1

0.10.30.10.40.5–0.41.10.40.30.20.7منطقة اليورو

3.23.73.63.94.83.22.83.62.52.82.1اليابان

3
2.21.91.81.81.51.41.81.61.61.11.2اقت�صادات اأخرى متقدمة

للتذكرة

7.06.55.56.07.25.18.07.06.46.15.0االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

1.92.43.85.04.03.61.62.02.42.01.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

–5.9–5.4–6.2–4.6–3.1–8.3–8.4–6.8–5.2–5.6–4.1اأوروبا الو�صطى وال�رشقية
4
6.28.28.77.44.24.92.53.84.62.90.2كومنولث الدول امل�صتقلة

2.82.63.45.66.65.63.73.33.33.44.2  اآ�صيا النامية

–2.2–1.7–1.4–1.2–0.6–0.51.01.41.60.40.7اأمريكا الالتينية والكاريبي
6.59.516.018.014.215.02.47.711.29.06.3منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

–1.8–0.60.6–1.2–4.31.60.12.3–0.6–1.4–2.8اإفريقيا جنوب ال�صحراء
للتذكرة

0.00.2–0.2–0.1–0.1–1.0–0.6–0.4–0.10.40.1االحتاد االأوروبي

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

7.410.315.116.612.113.13.97.710.48.04.3الوقود

0.70.40.71.61.60.61.00.50.30.41.1غري الوقود

–1.1–2.6–2.0–1.0–0.9–2.91.83.6–0.6–0.1–2.2منها: منتجات اأولية
ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

–3.1–2.9–2.8–2.4–2.1–3.9–2.6–1.7–1.6–1.2–0.7اقت�صادات املركز املدين ال�صايف
–2.7–4.1–3.6–2.9–2.6–3.2–1.4–0.9–2.5–2.3–3.2منه: متويل ر�صمي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف 

   ح�صب جتربة خدمة الدين

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف عليها 

متاأخرات و/اأو اأعيدت جدولة ديونها 

–2.8–4.4–4.2–3.9–3.5–3.8–2.6–0.9–1.7–0.71.4خالل 2009-2005
1
0.00.00.40.50.30.40.50.70.80.6–0.2العامل

للتذكرة

 كن�صبة مئوية من جمموع معامالت احل�صاب اجلاري

0.00.00.60.80.50.70.91.01.10.9–0.4العاملي

0.00.00.40.50.30.40.50.70.80.6–0.2كن�صبة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي العاملي

 ت�صمل ال�صهو واخلطاأ وعدم االت�صاق يف اإح�صاءات موازين مدفوعات احل�صاب اجلاري, وكذلك البيانات امل�صتبعدة املتعلقة باملنظمات الدولية وعدد حمدود من البلدان. راجع »ت�صنيف البلدان« يف مقدمة هذا
1
 

امللحق االإح�صائي.

 حم�صوبا على اأ�صا�س حا�صل اأر�صدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
2

 يف هذا اجلدول, »اقت�صادات اأخرى متقدمة« تعني االقت�صادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.
3

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
4
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 اجلدول األف-11 االقت�صادات املتقدمة: ر�صيد احل�صاب اجلاري

)% من اإجمايل الناجت املحلي(

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

–0.10.2–0.3–0.2–0.2–1.2–0.9–1.2–1.2–0.7–0.7االقت�صادات املتقدمة
–2.7–2.1–3.1–3.2–2.7–4.7–5.1–6.0–5.9–5.3–4.7الواليات املتحدة

1
0.10.30.10.40.5–0.41.10.40.30.20.7منطقة اليورو

1.94.75.16.37.56.35.65.75.04.94.0اأملانيا

–2.5–2.5–2.7–1.7–1.5–1.7–1.0–0.6–0.70.50.5فرن�صا
–1.7–3.0–3.5–3.3–2.1–2.9–2.4–2.6–1.7–0.9–1.3اإيطاليا
–2.2–3.1–3.8–4.6–5.2–9.6–10.0–9.0–7.4–5.3–3.5اإ�صبانيا
5.67.87.69.76.74.44.97.17.57.75.8هولندا

0.01.00.60.92.4–3.43.22.01.91.61.8بلجيكا

1.72.22.22.83.54.93.12.72.82.72.7النم�صا

–2.0–6.7–8.4–10.5–11.0–14.7–14.4–11.2–7.4–5.9–6.6اليونان
–2.6–6.4–8.6–9.9–10.9–12.6–10.1–10.7–10.4–8.4–6.5الربتغال

4.86.23.44.24.32.82.33.12.52.52.5فنلندا

0.51.81.91.0–2.9–5.6–5.3–3.5–3.5–0.00.6اآيرلندا

–1.4–1.1–1.3–3.5–3.2–6.6–5.3–7.8–8.5–7.8–5.9اجلمهورية ال�صلوفاكية
–2.1–2.1–1.7–0.8–1.3–6.7–4.8–2.5–1.7–2.6–0.8�صلوفينيا
8.111.911.510.410.15.36.97.89.810.39.5لك�صمربغ

–4.53.62.42.34.2–9.7–17.2–15.3–10.0–11.3–11.3اإ�صتونيا
–7.2–7.6–7.2–7.7–7.5–17.2–11.7–7.0–5.9–5.0–2.3قرب�س
–5.0–4.8–3.8–4.8–7.5–7.4–8.1–9.8–8.7–5.9–3.1مالطة

3.23.73.63.94.83.22.83.62.52.82.1اليابان

–0.8–2.3–2.7–3.2–1.7–1.6–2.6–3.4–2.6–2.1–1.6اململكة املتحدة
–2.1–3.8–3.3–3.1–1.22.31.91.40.80.33.0كندا

2.44.52.21.52.10.33.92.81.51.41.0كوريا

–6.3–4.7–2.2–2.7–4.2–4.5–6.2–5.3–5.7–6.0–5.2اأ�صرتاليا
9.85.84.87.08.96.911.49.311.011.08.3مقاطعة تايوان ال�صينية

7.06.66.88.49.28.77.06.35.85.34.7ال�صويد

13.313.414.114.98.92.311.415.812.510.99.9�صوي�رشا

10.49.511.412.112.313.78.66.25.45.57.7منطقة هونغ كونغ ال�صينية االإدارية اخلا�صة

22.717.021.124.827.314.619.022.219.818.514.1�صنغافورة

–1.2–3.4–3.3–3.7–3.3–0.6–3.3–2.5–1.3–5.3–6.3اجلمهورية الت�صيكية
12.312.716.317.214.117.912.912.414.012.810.6الرنويج

0.61.93.25.12.90.83.62.90.30.72.0اإ�رشائيل

3.73.34.13.11.42.43.85.16.46.46.1الدامنرك

–7.2–5.6–3.9–4.1–2.9–8.7–8.0–8.2–7.9–5.7–3.9نيوزيلندا
–1.93.20.9–10.2–11.7–28.3–15.7–25.7–16.1–9.8–4.8اآي�صلندا

للتذكرة

–1.0–0.7–1.2–1.0–0.7–1.4–1.3–2.0–1.9–1.4–1.5االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية
2
0.10.40.5–0.4–0.3–0.11.5–0.30.80.10.1منطقة اليورو

7.06.55.56.07.25.18.07.06.46.15.0االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

 حم�صوبا على اأ�صا�س حا�صل اأر�صدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
1

 م�صححا الأغرا�س اإبالغ اأوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة.
2
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اجلدول األف-12 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: ر�صيد احل�صاب اجلاري

)% من اإجمايل الناجت املحلي(

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

–5.9–5.4–6.2–4.6–3.1–8.3–8.4–6.8–5.2–5.6–4.1اأوروبا الو�صطى وال�رصقية
–6.9–9.8–10.9–11.8–13.5–15.1–10.4–5.6–6.1–4.0–5.0األبانيا

–4.7–5.6–6.2–5.6–6.2–14.3–10.7–8.0–17.1–16.2–19.2البو�صنة والهر�صك
–1.60.64.1–1.0–8.9–23.2–30.2–17.6–11.7–6.4–5.3بلغاريا
–5.0–2.7–1.8–1.1–5.2–8.8–7.2–6.6–5.3–4.1–6.0كرواتيا

–0.42.12.01.52.0–7.4–6.9–7.6–7.6–8.4–8.0هنغاريا
–15.8–20.5–25.0–16.3–17.1–15.2–8.3–6.7–7.4–8.3–8.1كو�صوفو

–3.4–8.63.61.00.5–13.1–22.3–22.5–12.5–12.9–8.1التفيا
–4.7–2.7–4.51.81.9–13.4–14.6–10.7–7.1–7.6–6.9ليتوانيا

–5.3–6.6–5.5–2.8–6.7–12.8–7.0–0.9–2.5–8.2–4.0جمهورية مقدونيا اليوغو�صالفية ال�صابقة
–8.9–22.1–24.5–25.6–30.3–50.6–39.5–24.1–8.5–7.2–6.7اجلبل االأ�صود

–5.3–5.1–4.8–4.5–4.0–6.6–6.2–3.8–2.4–5.2–2.5بولندا
–4.6–4.6–4.5–4.3–4.2–11.6–13.4–10.4–8.6–8.4–5.8رومانيا
–5.6–8.9–7.7–7.2–7.1–21.6–16.1–10.2–8.7–12.1–7.3�رشبيا

–7.5–7.4–10.3–6.6–2.3–5.7–5.9–6.1–4.6–3.7–2.5تركيا
1
6.28.28.77.44.24.92.53.84.62.90.2كومنولث الدول امل�صتقلة

8.210.111.19.55.96.24.14.85.53.50.1رو�صيا

0.81.60.90.4–0.82.0–0.22.21.30.61.3ما عدا رو�صيا

–7.1–10.7–11.7–13.9–15.8–11.8–6.4–1.8–1.0–0.5–6.8اأرمينيا
1.317.627.335.523.627.722.719.38.2–29.8–27.8اأذربيجان

–8.9–9.9–13.4–15.5–13.0–8.6–6.7–1.43.9–5.3–2.4بيالرو�س
–5.9–9.2–10.8–9.6–11.2–22.6–19.7–15.1–11.1–6.9–9.6جورجيا

2.95.94.62.0–4.73.8–8.1–2.5–0.81.8–0.9كازاخ�صتان

–3.7–7.6–7.7–0.77.2–8.1–0.2–1.74.92.83.1جمهورية قريغيز�صتان
–7.5–10.3–9.9–8.3–8.5–16.3–15.3–11.4–7.6–1.8–6.6مولدوفا
11.4–10.5–15.0–14.9–9.0–1.31.36.56.312.9–7.1منغوليا

–4.4–6.7–2.13.6–5.9–7.6–8.6–2.8–1.7–3.9–1.3طاجيك�صتان
10.1–2.6–2.9–11.7–2.70.65.115.715.516.516.0تركمان�صتان

–4.0–5.3–3.9–2.1–1.5–7.1–3.7–5.810.62.91.5اأوكرانيا
5.87.27.79.17.38.72.26.78.07.43.6اأوزبك�صتان
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اجلدول األف-12 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: ر�صيد احل�صاب اجلاري )تابع(

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

2.82.63.45.66.65.63.73.33.33.44.2اآ�صيا النامية

–7.5–4.4–2.70.8–2.6–0.91.6–5.7–2.7–4.7–16.5جمهورية اأفغان�صتان االإ�صالمية
–0.5–0.01.21.11.93.32.20.10.8–0.30.3بنغالدي�س

–13.9–16.0–10.7–4.6–9.4–12.12.2–4.2–28.7–17.3–22.1بوتان
50.648.352.756.451.154.340.245.048.546.950.2بروين دار ال�صالم

–1.4–6.7–9.3–4.1–5.2–6.2–2.5–0.6–3.8–2.2–3.6كمبوديا
2.83.65.98.610.19.15.25.25.25.67.2ال�صني

–8.1–9.0–10.3–5.6–8.4–19.3–14.2–18.1–9.3–12.6–6.4جمهورية فيجي
–2.9–2.2–2.2–2.6–2.8–2.0–0.7–1.0–1.50.11.3الهند

–1.3–3.02.40.02.50.80.20.4–1.0–3.50.2اإندوني�صيا
–24.2–27.9–31.7–22.6–29.8–34.7–29.4–24.2–41.7–21.8–15.0كرييباتي

–17.5–19.6–19.4–18.2–21.0–18.5–15.7–9.9–18.1–17.9–13.1جمهورية الو الدميقراطية ال�صعبية
12.012.115.016.415.917.716.511.511.310.88.4ماليزيا

–21.8–20.1–22.3–25.7–20.3–35.5–28.5–23.2–27.5–11.4–3.2ملديف
4.8–4.2–3.0–1.4–1.3–2.43.77.10.62.2–1.0ميامنار

–1.1–0.4–0.9–2.74.22.4–2.42.72.02.10.1نيبال
–3.3–0.21.7–2.2–5.7–8.5–4.8–3.9–4.91.81.4باك�صتان

11.4–15.2–21.2–23.7–4.32.16.19.23.310.18.0بابوا غينيا اجلديدة

0.31.81.94.44.82.15.64.21.71.31.6الفلبني

–6.8–13.3–12.7–8.1–3.1–6.4–15.9–10.2–9.6–8.4–8.3�صاموا
–55.2–21.4–21.7–28.5–19.3–19.3–13.8–9.3–6.316.37.0جزر �صليمان

–3.1–3.3–3.1–2.9–0.5–9.5–4.3–5.3–2.5–3.1–0.4�رشي النكا
1.16.30.88.34.64.82.50.0–3.41.74.3تايلند

21.178.8165.5329.0455.6245.4227.1196.9167.663.7–15.1تيمور- لي�صتي 

–6.9–11.2–11.3–9.4–11.1–11.7–8.6–8.1–0.70.45.2تونغا
–19.1–16.4–14.615.2–14.213.30.332.5–2.6–32.815.9توفالو

–6.3–6.3–5.9–5.9–8.2–11.1–7.0–6.5–8.7–4.5–5.9فانواتو
–1.7–3.8–4.7–3.8–6.6–11.9–9.8–0.3–1.1–3.5–4.9فييت نام
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اجلدول األف-12 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: ر�صيد احل�صاب اجلاري )تابع(

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

–2.2–1.7–1.4–1.2–0.6–0.51.01.41.60.40.7اأمريكا الالتينية والكاريبي
–19.5–16.0–16.3–12.5–20.1–26.6–30.1–27.3–18.4–12.8–11.3اأنتيغوا وبربودا

–1.2–0.9–6.31.72.63.22.41.52.10.80.3االأرجنتني
–12.9–18.5–16.9–11.7–11.4–14.9–16.4–17.7–8.4–2.4–4.6جزر البهاما

–4.5–7.7–9.0–8.7–6.3–10.5–4.4–6.4–10.0–8.3–4.0بربادو�س
–6.8–4.4–3.1–3.0–6.2–10.7–4.1–2.1–13.6–14.7–18.2بليز

1.03.86.511.312.012.04.74.64.23.92.7بوليفيا

–3.2–2.5–2.3–2.3–1.5–0.81.81.61.20.11.7الربازيل
–2.0–1.61.90.11.5–2.21.24.94.51.9–1.1�صيلي

–2.0–2.5–2.6–3.1–2.2–2.9–2.9–1.9–1.3–0.8–1.0كولومبيا
–5.4–5.1–4.9–4.0–2.0–9.3–6.3–4.5–4.9–4.3–5.0كو�صتاريكا

–16.5–20.9–22.2–21.6–21.3–25.6–20.8–12.9–21.0–16.0–15.6دومينيكا
–5.1–6.1–8.1–8.6–5.0–9.9–5.3–3.6–5.14.81.4اجلمهورية الدومينيكية

–3.5–3.1–3.0–3.3–1.04.43.62.50.3–1.6–1.4اإكوادور
–3.1–3.5–3.8–2.3–1.5–7.1–6.1–4.1–3.6–4.1–4.7ال�صلفادور

–20.3–24.5–25.4–24.0–24.5–29.1–29.8–22.8–20.9–6.7–17.7غرينادا
–4.3–3.8–3.3–0.02.0–4.3–5.2–5.0–4.6–4.9–4.7غواتيماال

–10.5–23.9–12.9–9.3–9.2–13.2–11.1–13.1–10.1–6.7–5.8غيانا
–5.3–5.9–2.6–2.4–3.5–4.4–1.5–0.71.5–1.6–1.5هايتي

–5.5–6.2–6.4–6.2–3.7–15.4–9.0–3.7–3.0–7.7–6.8هندورا�س
–3.2–7.9–8.3–8.1–10.9–17.8–16.5–10.0–9.5–6.4–7.6جامايكا
–0.9–0.9–1.0–0.5–0.7–1.5–0.9–0.5–0.6–0.7–1.0املك�صيك

–10.3–17.7–16.0–14.5–12.2–23.8–17.8–13.4–14.3–14.5–16.1نيكاراغوا
–6.2–11.9–12.4–11.2–0.2–11.9–7.2–3.1–4.9–7.5–4.5بنما

–2.7–3.7–3.9–2.8–0.1–2.32.10.21.41.51.9باراغواي
–2.3–2.8–2.7–0.21.5–0.01.43.11.44.2–1.5بريو

–16.8–21.4–23.1–21.5–26.6–26.9–19.3–16.9–15.7–17.0–29.1�صانت كيت�س ونيف�س
–14.9–17.9–17.2–12.5–12.7–28.4–32.4–28.6–17.0–10.5–14.6�صانت لو�صيا

–17.5–25.2–27.4–31.1–29.4–32.9–28.0–19.3–18.0–19.6–16.5�صانت فن�صنت وجزر غرينادين
0.1–1.00.40.2–7.810.79.61.1–13.0–10.3–18.0�صورينام

8.712.422.539.624.831.38.218.820.320.315.6ترينيداد وتوباغو

–1.6–3.0–1.6–0.60.4–4.7–0.9–0.00.22.0–0.7اأوروغواي
فنزويال

14.113.817.714.88.812.02.64.97.35.82.8

6.59.516.018.014.215.02.47.711.29.06.3منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

13.013.020.524.722.820.20.37.913.710.98.0اجلزائر

2.04.211.013.815.710.22.94.912.613.711.9البحرين

–13.3–11.6–10.8–4.8–9.1–24.3–21.4–11.5–3.2–3.41.3جيبوتي
–1.9–2.2–1.9–2.0–2.44.33.21.62.10.52.3م�رش

0.60.68.29.310.56.53.06.07.87.15.3جمهورية اإيران االإ�صالمية

6.8–1.2–0.9–3.2–6.219.012.519.213.8. . .. . .العراق

–4.9–8.4–6.7–4.9–3.3–9.3–16.8–11.5–11.50.118.0االأردن
19.726.237.244.636.840.523.627.833.530.428.7الكويت

–11.0–13.8–14.7–10.9–9.7–9.2–6.8–5.3–13.4–15.3–13.0لبنان
2
. . .. . .. . .8.421.138.351.043.238.915.914.4ليبيا

–6.8–7.5–7.5–8.7–10.7–14.8–17.2–1.3–47.2–34.6–13.6موريتانيا
–2.3–4.0–5.2–4.3–5.4–5.2–3.21.71.82.20.1املغرب

8.814.512.97.5–2.44.516.815.45.98.31.3ُعمان

25.322.429.925.125.428.710.225.332.630.119.7قطر

13.120.828.527.824.327.85.614.920.614.26.8اململكة العربية ال�صعودية

3
–5.5–7.6–7.3–6.7–13.9–9.4–12.7–15.5–11.1–6.6–7.9ال�صودان

–5.0–6.1–6.1–3.9–3.6–1.3–1.40.2–2.2–3.1–13.6اجلمهورية العربية ال�صورية
–3.9–5.5–5.7–4.8–2.8–3.8–2.4–1.8–0.9–2.4–2.7تون�س

5.25.611.615.36.07.43.07.010.39.27.1االإمارات العربية املتحدة

–3.0–4.7–5.3–4.5–10.2–4.6–1.51.63.81.17.0اجلمهورية اليمنية



امللحق االإح�صائي
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اجلدول األف-12 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: ر�صيد احل�صاب اجلاري )تتمة(

توقعات

20032004200520062007200820092010201120122016

–1.8–0.60.6–1.2–4.31.60.12.3–0.6–1.4–2.8اإفريقيا جنوب ال�صحراء
8.912.07.31.2–3.818.225.617.58.510.0–5.6اأنغوال

–5.4–7.1–7.6–6.9–8.9–8.1–10.2–5.3–6.3–7.0–9.4بنن
2.0–1.7–4.3–4.9–5.73.515.217.215.06.95.8بوت�صوانا

–4.8–5.2–1.6–3.5–4.2–11.2–8.2–9.1–11.6–11.0–9.6بوركينا فا�صو
–17.7–17.0–16.4–13.4–16.1–15.0–24.6–14.5–1.2–8.4–4.6بوروندي

–3.0–3.3–3.8–2.8–3.8–1.61.40.8–3.4–3.4–1.8الكامريون
–7.3–11.9–12.9–11.2–15.2–15.6–14.7–5.4–3.5–14.3–11.1الراأ�س االأخ�رش

–7.1–9.5–9.9–10.1–8.1–9.9–6.2–3.0–6.5–1.8–2.2جمهورية اإفريقيا الو�صطى
–5.8–13.0–18.9–31.3–13.78.910.3–1.20.4–17.1–49.0ت�صاد

–7.2–13.5–13.7–8.6–9.0–11.0–6.2–6.7–7.3–4.6–3.2جزر القمر
2.2–4.7–5.8–6.9–10.5–17.5–1.1–2.7–13.3–0.83.0جمهورية الكونغو الدميقراطية

–5.17.49.71.8–2.37.4–3.73.66.5–4.85.7جمهورية الكونغو
–3.1–1.97.45.01.00.4–2.11.60.22.80.7كوت ديفوار

–6.7–10.5–9.6–24.2–7.74.39.117.1–6.2–21.6–33.3غينيا اال�صتوائية
0.73.40.2–5.6–7.6–5.5–6.1–0.33.6–9.70.7اإريرتيا

–5.9–8.6–6.3–4.4–5.0–5.6–4.5–9.1–6.3–1.4–1.3اإثيوبيا
9.511.222.915.617.224.16.110.514.812.33.7غابون

–13.9–14.2–17.2–15.5–12.9–13.4–10.5–10.2–13.4–7.0–7.3غامبيا
–1.6–4.9–6.5–7.0–4.0–10.8–8.0–6.2–5.1–2.4–1.1غانا

9.1–18.3–19.8–12.0–11.4–7.5–3.87.67.010.3–0.8غينيا

–5.4–8.8–7.4–6.7–6.4–4.9–4.4–5.6–1.42.1–0.5غينيا-بي�صاو
–4.6–8.5–8.9–7.0–5.8–6.7–4.0–2.3–0.11.5–0.2كينيا

1.2–11.1–26.2–17.7–3.010.63.31.99.05.95.2لي�صوتو

0.1–60.8–35.8–43.5–38.3–57.3–28.7–13.8–37.4–20.2–24.4ليربيا

–7.3–7.9–8.2–8.2–21.1–20.6–12.7–9.9–11.6–10.6–6.0مدغ�صقر
0.1–3.1–5.3–1.2–5.5–1.09.7–12.5–14.7–11.2–11.7مالوي

–6.9–5.9–6.8–7.5–5.9–12.7–6.9–4.1–8.5–7.9–7.0مايل
–3.1–8.0–9.9–8.2–7.4–10.1–5.4–9.1–5.0–1.61.8موري�صيو�س

–10.6–11.5–11.8–10.5–12.2–11.9–9.7–10.7–11.6–10.7–17.5موزامبيق
–6.1–3.3–0.7–6.17.04.713.99.12.71.81.3ناميبيا
–2.3–16.4–26.7–22.5–25.0–13.0–8.2–8.6–8.9–7.3–7.5النيجر

5.65.926.518.715.413.08.413.511.15.8–6.0نيجرييا

–4.2–9.1–5.2–6.0–7.3–4.9–2.2–1.81.04.3–2.5رواندا
–21.0–36.9–40.5–26.7–25.3–38.5–40.7–29.7–14.2–19.1–14.8�صان تومي وبرين�صيبي

–6.3–7.2–7.4–5.9–6.7–14.2–11.6–9.2–8.9–6.9–6.4ال�صنغال
–8.6–18.9–32.2–31.6–40.0–48.9–20.5–13.2–18.7–0.25.5�صي�صيل

–12.3–7.6–49.2–27.5–8.4–11.5–5.5–5.6–7.1–5.8–4.8�صرياليون
–5.5–3.7–2.8–2.8–4.1–7.1–7.0–5.3–3.5–3.0–1.0جنوب اإفريقيا

–5.7–9.0–11.8–18.5–14.0–8.2–2.2–7.4–4.93.14.1�صوازيلند
–6.0–10.2–8.8–8.8–10.2–11.1–10.0–7.6–3.8–2.5–0.2تنزانيا

–6.6–7.7–7.8–7.2–6.6–6.8–8.7–8.4–9.9–10.0–10.8توغو
–4.4–8.9–4.0–8.8–7.8–3.1–3.1–3.4–0.11.4–4.7اأوغندا
4.23.83.20.32.5–7.2–6.5–0.4–8.5–10.4–14.3زامبيا

4
–7.9–13.8–11.4–23.3–24.4–23.2–7.2–8.6–10.9. . .. . .زمبابوي

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
1

ت�صتبعد التوقعات عن ليبيا نظرا الأجواء عدم اليقني املحيطة باأو�صاعها ال�صيا�صية.
 2

ي�صتبعد جنوب ال�صودان من توقعات عام 2011 وما بعده . 
 3

 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وت�صتند البيانات اإىل تقديرات خرباء �صندوق النقد الدويل لتطورات االأ�صعار و�صعر ال�رشف  بالدوالر االأمريكي. وقد تختلف تقديرات خرباء ال�صندوق لقيمة 
4

الدوالر االأمريكي عن تقديرات ال�صلطات.
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1
اجلدول األف -13 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: �صايف التدفقات املالية

)مبليارات الدولرات الأمريكية(

توقعاتمتو�صـــط

2002–20002003200420052006200720082009201020112012

االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

73.2167.9241.4323.5302.5715.1245.6267.4482.3574.7610.9 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

155.5146.6187.8291.5303.6441.4467.0310.6324.8429.3462.0اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

98.8197.5127.1121.3–81.166.1–14.932.145.2–0.8–34.4تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

18.427.7–40.1–142.0–44.1192.6155.3–22.138.70.1–47.9تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية

2
–50.3–134.196.434.4–94.8–88.3–159.1–87.8–66.0–43.0–14.1 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–061.4 1–130.6 1–892.2–508.2–734.9–219.8 1–747.8–586.9–410.7–321.6–109.2التغري يف االحتياطيات

للتذكرة

4
75.0145.1214.5407.9639.3628.1679.8287.8422.3592.3513.5احل�صاب اجلاري

اأوروبا الو�صطى وال�رصقية

21.139.149.7102.1117.5182.6153.126.679.599.6109.6 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

14.814.630.637.864.174.866.429.321.531.340.2اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

9.227.042.125.5–10.1–1.55.115.720.80.84.1تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

30.926.343.9–4.819.43.443.552.6111.996.811.9تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية

2
20.348.434.828.99.5–4.84.99.63.35.26.2 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–15.4–22.5–37.1–29.0–4.1–36.7–32.3–43.6–12.8–10.9–4.6 التغري يف االحتياطيات, �صافية

5
كومنولث الدول امل�صتقلة

4.4–18.9–25.9–62.7–20.95.629.151.7129.297.9–4.6 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

4.15.413.211.721.328.350.616.77.629.630.5اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

10.47.611.1–9.5–1.32.04.73.94.919.531.5تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

–37.2–56.1–43.9–69.8–13.525.481.4117.0–13.412.3–10.0تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية
2
42.50.34.86.3–19.0–6.0–25.4–18.3–10.1–11.2–4.3 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–83.6–97.0–53.2–27.07.9–168.0–127.9–77.1–54.9–32.7–16.7 التغري يف االحتياطيات, �صافية

اآ�صيا النامية

24.679.4163.2129.294.9212.579.5196.1319.5320.7308.2 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

50.858.568.3131.9131.6175.4161.8102.9159.3169.6169.4اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

68.720.958.292.777.076.8–22.139.216.644.5–13.6تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

35.067.574.162.0–103.1–7.731.6–55.619.4–1.2–12.6تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية

2
21.321.018.514.4–2.50.77.1–3.5–19.8–16.2–4.4 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–745.4–712.0–592.7–452.4–504.7–621.7–355.6–277.5–243.0–188.7–62.9التغري يف االحتياطيات, �صافية

اأمريكا الالتينية والكاريبي

38.117.015.145.238.0108.966.334.499.3160.4128.7 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

64.437.950.956.832.791.398.068.873.2128.8139.9اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

35.570.834.225.4–3.116.640.212.0–23.1–12.5–9.9تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

–36.7–2.6–44.7–69.8–19.8–22.6–11.2–14.7–12.6–8.4–16.4تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية
2
3.246.251.743.837.1–5.0–53.9–38.1–11.95.79.0 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–62.6–120.2–103.5–49.3–50.7–133.9–52.5–36.0–23.3–32.5–1.1 التغري يف االحتياطيات, �صافية

منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

17.1–63.531.162.110.520.0–9.6–3.2–9.82.9–7.9 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

9.917.713.135.945.048.958.164.143.236.443.8اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

–17.8–10.03.229.6–3.9–43.7–29.9–12.8–23.6–15.6–10.2تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية
–8.9–26.8–35.9–12.0–58.323.1–24.7–7.77.626.3–7.5تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية

2
–135.5–144.1–43.0–44.2–102.6–76.3–58.3–27.1–36.4–27.0–21.7 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية
3
–122.1–145.0–21.5102.8–185.2–231.0–151.3–129.7–58.1–57.0–21.3 التغري يف االحتياطيات, �صافية

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

32.943.0–1.91.610.721.010.118.513.511.00.7 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

11.512.511.717.48.922.832.128.919.933.638.1اال�صتثمار املبا�رش اخلا�س, �صاف

0.3–4.2–6.6–4.4–2.00.47.00.529.5–2.1–3.4تدفقات احلافظة اال�صتثمارية اخلا�صة, �صافية

3.54.6–13.9–10.913.4–4.8–3.25.8–3.0–8.7–6.2تدفقات مالية خا�صة اأخرى, �صافية

2
4.510.419.931.513.717.9–29.2–4.0–0.70.2–0.3 التدفقات املالية الر�صمية, �صافية

3
–32.3–33.8–8.93.0–17.3–28.5–28.2–23.0–0.218.6–2.6 التغري يف االحتياطيات, �صافية

للتذكرة

البلدان امل�صدرة للوقود

–35.8–89.3–88.2–58.5–2.36.6121.8145.4–17.38.1–21.4 التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية
بلدان اأخرى

94.5150.6249.4321.2295.9593.3391.0326.0570.5664.0646.8التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

 يتاألف �صايف التدفقات املالية من �صايف اال�صتثمار املبا�رش, و�صايف ا�صتثمارات احلافظة, و�صايف التدفقات املالية الر�صمية واخلا�صة االأخرى, والتغريات يف االحتياطيات. 
1

 ما عدا املنح وت�صتمل على معامالت االأ�صول اخلارجية والتزامات الهيئات الر�صمية.
2

 ت�صري عالمة »ناق�س« اإىل زيادة.
3

 حا�صل ر�صيد احل�صاب اجلاري, و�صايف التدفقات املالية اخلا�صة, و�صايف التدفقات الر�صمية, والتغري يف االحتياطيات ي�صاوي, باالإ�صارة العك�صية, حا�صل احل�صاب الراأ�صمايل وبنود ال�صهو واخلطاأ. 
4

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
5
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1
اجلدول األف-14 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: التدفقات املالية اخلا�صة

)مبليارات الدولرات الأمريكية(

توقعاتمتو�صـــط

2002–20002003200420052006200720082009201020112012

االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

73.2167.9241.4323.5302.5715.1245.6267.4482.3574.7610.9التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–526.3–457.6–558.2–253.8–572.7–952.0–740.4–369.0–265.5–125.3–112.3االأ�صول
184.5291.7506.4691.41,042.11,665.5815.3522.01,039.51,030.51,135.2اخل�صوم

اأوروبا الو�صطى وال�رصقية

21.139.149.7102.1117.5182.6153.126.679.599.6109.6التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

15.70.0–6.6–11.6–28.8–44.3–56.3–17.8–30.0–10.2–6.7االأ�صول

27.949.279.7119.8173.5226.0181.138.285.983.8109.6اخل�صوم

2
كومنولث الدول امل�صتقلة

4.4–18.9–25.9–62.7–20.95.629.151.7129.297.9–4.6التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–98.1–108.1–103.7–74.0–264.8–160.6–100.1–80.3–53.0–24.2–19.6االأ�صول
14.945.358.6109.4152.0289.8167.411.477.387.9101.5اخل�صوم

اآ�صيا النامية

24.679.4163.2129.294.9212.579.5196.1319.5320.7308.2التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–255.4–192.5–233.9–84.8–169.0–247.1–227.0–114.8–53.3–23.8–34.8االأ�صول
58.6102.8216.2243.8321.7459.1247.7280.9553.6513.2563.8اخل�صوم

اأمريكا الالتينية والكاريبي

38.117.015.145.238.0108.966.334.499.3160.4128.7التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–87.6–70.7–161.5–93.9–75.6–114.8–90.5–49.7–45.4–33.5–30.8االأ�صول
68.549.260.294.3128.1223.4140.5129.0260.9231.2215.8اخل�صوم

منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

17.1–63.531.162.110.520.0–9.6–3.2–9.82.9–7.9التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–60.3–83.0–22.922.5–21.4–355.8–238.0–93.6–71.5–22.5–12.7االأ�صول
4.832.368.790.4228.3419.352.539.233.163.077.4اخل�صوم

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

32.943.0–1.91.610.721.010.118.513.511.00.7التدفقات املالية اخلا�صة, �صافية

–24.9–19.0–30.0–12.4–12.9–29.3–28.6–12.8–12.3–11.1–7.7االأ�صول
9.712.823.033.738.547.826.223.228.851.567.1اخل�صوم

تتاألف التدفقات املالية اخلا�صة من اال�صتثمار املبا�رش, وا�صتثمارات احلافظة, وتدفقات اال�صتثمار االأخرى طويلة االأجل وق�صرية االأجل.
1

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
2
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1
اجلدول األف-15 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: االحتياطيات

توقعات

2003200420052006200720082009201020112012

مبليارات الدولرات الأمريكية

1،341.41،792.02،304.43،073.64،368.44،950.05،596.16،486.87،616.98،678.2االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

114.5134.0164.3208.9264.8261.5300.4337.5360.0375.5اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

2
91.8148.2213.8355.3547.9502.2512.3565.5662.6746.1 كومنولث الدول امل�صتقلة

73.8121.5176.5296.2467.6412.7417.8454.5527.4582.5رو�صيا

18.026.737.359.180.489.594.5111.0135.2163.6ما عدا رو�صيا

670.3934.61,156.11,489.62,128.92,534.13,077.93,669.14,380.55,125.9اآ�صيا النامية

409.2615.5822.51,069.51,531.31,950.32,417.92,889.63,479.54,112.7ال�صني

99.5127.2132.5171.3267.6248.0266.2291.5319.7354.9الهند

161.6191.8201.1248.7330.0335.8393.9488.0581.3658.2ما عدا ال�صني والهند

195.4220.6255.3310.3445.1497.3547.8651.3771.5834.1اأمريكا الالتينية والكاريبي

48.952.553.385.2179.5192.9237.4287.5366.1412.9الربازيل

59.064.174.176.387.195.199.6120.3140.3150.3املك�صيك

230.3293.8434.1595.5836.9999.51,001.21,104.01,249.01,371.1 منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

39.160.780.9114.0144.8155.4156.4159.4193.2225.6اإفريقيا جنوب ال�صحراء

25.330.433.848.463.671.676.284.998.5122.1ما عدا نيجرييا وجنوب اإفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

291.7419.1612.9927.21,343.11,473.51,442.61,582.41,843.22,065.8الوقود

1,049.61,372.91,691.52,146.43,025.33,476.54,153.54,904.45,773.76,612.4غري الوقود

31.835.438.746.958.571.482.099.9123.4133.3منها: منتجات اأولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

564.5664.8773.6971.71,350.41,398.51,584.61,825.02,061.02,240.1اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

11.714.331.934.841.544.354.459.766.971.8منه: متويل ر�صمي

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

   ح�صب جتربة خدمة الدين

 اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

35.946.460.173.2101.5105.2119.2130.4140.6153.6   جدولة ديونها خالل 2009-2005

جمموعات اأخرى

البلدان الفقرية املثقلة بالديون
18.623.324.331.441.545.154.161.771.280.9
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)تتمة(
 1
اجلدول األف-15 االقت�صادات ال�صاعدة والنامية: االحتياطيات

توقعات

2003200420052006200720082009201020112012

3
ن�سبة الحتياطيات اإىل واردات ال�سلع واخلدمات

59.662.667.275.586.980.0109.1102.4100.1103.9االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

املجموعات االإقليمية

38.434.336.137.837.530.549.648.041.641.2اأوروبا الو�صطى وال�رشقية

2
52.265.176.6100.9115.481.1118.0106.198.6101.8كومنولث الدول امل�صتقلة

71.593.0107.4141.7165.5112.3164.8141.6129.4130.2رو�صيا

24.727.532.541.341.935.552.452.451.157.4ما عدا رو�صيا

74.479.481.789.5107.1106.3145.0131.2130.3135.6اآ�صيا النامية

91.1101.5115.5125.4148.0158.2217.2190.0188.4195.4ال�صني

107.197.072.875.595.171.373.866.462.160.3الهند

44.943.638.642.649.141.760.658.358.260.6ما عدا ال�صني والهند

47.144.343.444.853.949.870.465.263.464.9اأمريكا الالتينية والكاريبي

76.865.654.470.7113.887.6135.9117.7120.3128.0الربازيل

31.329.730.527.428.528.538.736.835.937.1املك�صيك

72.974.790.0104.3113.6104.5115.8118.9117.6116.5 منطقة ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

27.434.738.347.949.141.848.742.844.948.5اإفريقيا جنوب ال�صحراء

34.833.931.439.841.335.039.640.240.145.5ما عدا نيجرييا وجنوب اإفريقيا

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

66.776.889.6112.8123.4104.8122.0119.2117.4119.3الوقود

57.959.361.666.176.872.7105.398.095.699.9غري الوقود

56.751.745.648.047.143.763.459.359.760.3منها: منتجات اأولية

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

45.842.941.744.050.142.360.056.753.453.9اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

منه: متويل ر�صمي
21.822.140.839.438.032.243.337.936.135.6

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

   ح�صب جتربة خدمة الدين

 اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

31.131.333.434.438.531.643.739.334.635.4   جدولة ديونها خالل 2009-2005

جمموعات اأخرى

32.032.127.430.132.628.138.137.737.840.4البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 مت تقييم احليازات الر�صمية من الذهب يف هذا اجلدول ب�صعر 35 وحدة حقوق �صحب خا�صة لالأوقية. ويرتتب على هذا الُعرف التقليل ب�صورة بالغة من حجم احتياطيات البلدان التي متتلك حيازات كبرية من 
1
 

الذهب.

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
2

 االحتياطيات يف نهاية ال�صنة كن�صبة مئوية من واردات ال�صلع واخلدمات يف ال�صنة املذكورة.
3
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اجلدول األف-16 موجز م�صادر املدخرات العاملية وا�صتخداماتها

)% من اإجمايل الناجت املحلي(

توقعاتمتو�صـــطات

1996–19892004–1997200520062007200820092010201120122016–2013

العامل

22.221.822.724.024.224.121.823.324.224.926.2االدخار

23.122.022.523.323.823.821.722.923.624.225.5اال�صتثمار

االقت�صادات املتقدمة

21.920.820.120.920.719.817.218.218.619.420.4االدخار

22.521.221.221.721.721.017.818.619.119.620.6اال�صتثمار

–0.1–0.1–0.5–0.4–0.5–1.2–1.0–0.7–1.0–0.4–0.6�صايف االإقرا�س
–0.7–0.8–0.8–0.9–0.8–0.8–0.8–0.7–0.7–0.6–0.4حتويالت جارية

0.30.71.10.50.50.30.70.50.50.6–0.5دخل عوامل االإنتاج

0.10.00.00.30.1–0.7–0.5–1.0–0.9–0.40.1ر�صيد املوارد

الواليات املتحدة

15.816.715.216.414.613.411.512.512.814.115.9االدخار

18.319.720.320.619.618.114.715.815.816.218.0اال�صتثمار

–2.1–2.1–3.0–3.3–3.3–4.7–5.0–4.2–5.1–3.1–2.4�صايف االإقرا�س
–0.7–0.8–0.8–0.9–0.9–0.9–0.8–0.7–0.8–0.6–0.4حتويالت جارية

0.91.32.20.81.00.41.11.31.41.6–0.8دخل عوامل االإنتاج

–3.0–2.8–3.6–3.4–2.7–4.9–5.0–5.6–5.6–3.3–1.2ر�صيد املوارد
منطقة اليورو

21.421.222.122.721.419.119.720.020.421.1. . .االدخار

20.920.821.722.522.118.919.219.719.820.4. . .اال�صتثمار

0.10.50.30.70.7–0.60.40.40.20.7. . .�صايف االإقرا�س

1
–1.1–1.1–1.1–1.2–1.1–1.1–1.1–1.0–0.9–0.7–0.6حتويالت جارية

1
–0.4–0.5–0.10.5–0.3–0.7–0.10.4–0.2–0.5–0.7دخل عوامل االإنتاج

1
1.01.81.61.21.61.11.51.61.72.02.0ر�صيد املوارد

اأملانيا

22.620.722.324.426.725.622.223.024.124.424.5االدخار

23.320.117.318.119.319.416.517.319.119.420.1اال�صتثمار

0.65.16.37.56.35.65.75.04.94.4–0.7�صايف االإقرا�س

–1.5–1.5–1.5–1.5–1.4–1.3–1.4–1.2–1.3–1.3–1.6حتويالت جارية
1.11.91.80.91.61.31.21.31.9–0.3–0.3دخل عوامل االإنتاج

1.12.25.35.67.06.75.45.95.45.14.1ر�صيد املوارد

فرن�صا

20.020.519.420.321.020.117.518.618.519.219.7االدخار

19.818.719.920.922.021.919.019.221.221.722.2اال�صتثمار

–2.5–2.5–2.7–0.6–1.5–1.7–1.0–0.6–0.21.80.5�صايف االإقرا�س
–1.3–1.3–1.3–1.4–1.4–1.3–1.2–1.2–1.3–1.0–0.6حتويالت جارية

1.11.41.61.71.71.73.01.61.61.6–0.4دخل عوامل االإنتاج

–2.8–2.8–3.0–2.3–1.7–2.2–1.4–1.0–1.21.70.6ر�صيد املوارد
اإيطاليا

20.520.619.019.019.418.316.816.916.516.918.4االدخار

20.620.420.721.621.921.218.920.219.919.920.5اال�صتثمار

–2.1–3.0–3.5–3.3–2.1–2.9–2.4–2.6–0.21.7–0.1�صايف االإقرا�س
–0.8–0.8–0.8–1.0–0.8–1.0–0.9–0.9–0.7–0.5–0.5حتويالت جارية

–1.4–1.6–1.7–0.5–0.7–1.2–1.3–0.9–1.0–1.1–1.5دخل عوامل االإنتاج
0.1–0.6–1.0–1.8–0.6–0.7–0.3–1.91.70.00.8ر�صيد املوارد

اليابان

32.527.627.227.728.526.722.923.823.925.025.1االدخار

30.424.823.623.823.723.620.220.221.422.222.6اال�صتثمار

2.22.83.63.94.83.22.73.62.52.92.5�صايف االإقرا�س

–0.1–0.1–0.2–0.2–0.2–0.3–0.3–0.2–0.2–0.2–0.2حتويالت جارية
0.81.52.32.73.13.12.52.42.72.52.8دخل عوامل االإنتاج

–1.51.51.51.41.90.40.51.40.00.50.2ر�صيد املوارد
اململكة املتحدة

15.615.814.514.115.615.011.811.811.312.014.9االدخار

17.817.417.117.518.216.613.515.014.114.316.0اال�صتثمار

–1.1–2.3–2.7–3.2–1.7–1.6–2.6–3.4–2.6–1.6–2.2�صايف االإقرا�س
–1.1–1.1–1.2–1.4–1.1–1.0–1.0–0.9–0.9–0.8–0.7حتويالت جارية

0.91.70.61.41.91.51.60.60.40.4–0.4دخل عوامل االإنتاج

ر�صيد املوارد
1.1–1.7–3.4–3.1–3.1–2.6–2.1–3.4–2.1–1.6–0.4–
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اجلدول األف-16 موجز م�صادر املدخرات العاملية وا�صتخداماتها )تابع(

توقعاتمتو�صـــطات

1996–19892004–1997200520062007200820092010201120122016–2013

 كندا

16.521.324.024.424.123.617.919.119.920.221.3االدخار

19.320.122.123.023.223.220.922.223.224.024.2اال�صتثمار

–2.8–3.8–3.3–3.1–1.21.91.40.80.33.0–2.8�صايف االإقرا�س
–0.2–0.2–0.2–0.2–0.2–0.1–0.1–0.1–0.10.1–0.1حتويالت جارية

–1.1–1.2–1.1–1.0–1.0–1.1–0.9–0.9–1.7–2.7–3.6دخل عوامل االإنتاج
–1.6–2.4–2.1–2.0–0.93.93.72.41.91.51.8ر�صيد املوارد

االقت�صادات االآ�صيوية ال�صناعية اجلديدة

35.032.331.832.533.432.831.633.432.432.331.4االدخار

32.527.326.126.426.127.723.626.426.126.226.0اال�صتثمار

2.55.15.76.17.35.08.07.06.46.15.4�صايف االإقرا�س

–0.6–0.7–0.7–0.7–0.6–0.6–0.7–0.7–0.7–0.5–0.1حتويالت جارية
0.90.40.10.60.70.91.00.60.60.60.6دخل عوامل االإنتاج

1.75.26.36.27.34.77.67.16.56.25.4ر�صيد املوارد

االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

23.525.530.732.833.033.631.933.034.034.234.9االدخار

26.025.026.927.929.130.130.431.131.732.333.2اال�صتثمار

0.53.84.93.93.41.61.92.31.91.7–1.9�صايف االإقرا�س

0.61.21.71.71.61.51.41.21.21.11.1حتويالت جارية

–1.3–1.6–1.6–1.6–1.5–1.7–1.7–1.8–2.1–1.9–1.6دخل عوامل االإنتاج
1.24.25.14.03.71.72.22.82.31.9–0.9ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.54.19.211.513.56.84.56.66.25.85.1اقتناء االأ�صول االأجنبية

1.01.95.45.87.73.82.84.14.54.03.7التغري يف االحتياطيات

املجموعات االإقليمية

اأوروبا الو�صطى وال�رصقية

20.717.716.216.616.316.716.116.516.617.417.6االدخار

22.421.321.423.424.825.019.121.022.822.623.0اال�صتثمار

–5.4–5.3–6.2–4.6–3.1–8.3–8.5–6.8–5.2–3.6–1.6�صايف االإقرا�س
1.72.01.71.81.61.51.71.51.41.41.3حتويالت جارية

–2.3–2.5–2.4–2.3–2.3–2.4–2.9–2.4–2.0–1.4–1.6دخل عوامل االإنتاج
–4.5–4.3–5.3–3.9–2.6–7.5–7.2–6.3–5.0–4.3–1.7ر�صيد املوارد

للتذكرة

0.72.45.06.14.71.61.82.60.51.31.4اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.21.13.72.52.30.21.82.11.20.81.0التغري يف االحتياطيات

2
كومنولث الدول امل�صتقلة

25.930.030.230.730.121.726.028.728.026.8. . .االدخار

20.321.223.026.725.219.022.124.025.126.1. . .اال�صتثمار

5.68.87.34.04.82.74.04.72.90.7. . .�صايف االإقرا�س

0.50.50.40.30.40.40.30.10.20.2. . .حتويالت جارية

–2.3–3.1–3.4–3.6–3.6–3.4–2.9–3.3–2.7–2.9. . .دخل عوامل االإنتاج
7.811.010.36.88.05.87.27.95.83.0. . .ر�صيد املوارد

للتذكرة

7.715.414.917.510.01.56.17.15.53.1. . .اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.52.73.93.00.8–3.17.79.89.81.2. . .التغري يف االحتياطيات

اآ�صيا النامية

31.333.739.742.543.543.945.144.945.645.746.6 االدخار

33.631.736.336.936.938.441.441.642.342.342.5اال�صتثمار

2.03.45.56.65.53.73.33.33.44.0–2.4�صايف االإقرا�س

1.01.62.22.22.22.01.91.71.71.71.6حتويالت جارية

–0.1–0.3–0.3–0.3–0.4–0.3–0.5–0.8–1.3–1.4–1.7دخل عوامل االإنتاج
1.82.64.24.93.92.31.91.92.02.6–1.5ر�صيد املوارد

للتذكرة

2.54.99.011.213.47.66.68.47.27.27.0اقتناء االأ�صول االأجنبية

التغري يف االحتياطيات
1.73.16.87.410.36.85.76.26.46.16.1
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اجلدول األف-16 موجز م�صادر املدخرات العاملية وا�صتخداماتها )تابع(

توقعاتمتو�صـــطات

1996–19892004–1997200520062007200820092010201120122016–2013

اأمريكا الالتينية والكاريبي

18.718.721.923.222.722.719.420.420.720.921.2االدخار

20.120.620.421.622.523.820.021.722.322.923.5اال�صتثمار

–2.3–2.0–1.6–1.4–0.6–1.51.60.21.1–1.9–1.4�صايف االإقرا�س
0.81.32.02.11.81.61.51.31.11.11.2حتويالت جارية

–2.7–2.7–2.7–2.6–2.6–2.9–2.8–3.1–2.9–2.9–2.2دخل عوامل االإنتاج
–0.8–2.42.61.30.30.50.00.00.4–0.00.4ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.02.03.43.26.22.23.74.83.12.11.5اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.80.41.41.73.61.21.22.12.11.10.8التغري يف االحتياطيات

 منطقة ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

21.627.939.741.340.642.531.534.837.136.135.1االدخار

24.523.423.523.326.627.429.127.125.726.823.0اال�صتثمار

–4.616.418.214.314.82.98.111.79.55.4–3.0�صايف االإقرا�س
1.3–1.4–1.3–1.3–1.4–0.8–0.8–0.00.4–1.1–2.2حتويالت جارية

–2.3–0.7–0.9–0.70.80.50.00.5–1.10.60.3دخل عوامل االإنتاج
–5.216.818.114.415.43.89.613.511.14.5–1.9ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.06.722.231.634.915.03.37.812.110.61.4اقتناء االأ�صول االأجنبية

4.35.55.21.0–0.72.49.89.612.47.91.0التغري يف االحتياطيات

اإفريقيا جنوب ال�صحراء

15.816.218.424.322.221.919.319.821.420.720.4االدخار

16.818.519.420.421.222.422.121.521.421.822.4اال�صتثمار

–2.0–1.2–0.1–1.7–2.8–3.91.00.5–1.0–2.2–1.0�صايف االإقرا�س
2.02.32.54.54.54.44.63.83.73.43.2حتويالت جارية

–5.6–5.8–5.9–5.1–4.6–6.5–6.2–5.0–6.2–4.4–3.1دخل عوامل االإنتاج
2.01.10.3–0.6–2.64.32.71.52.9–0.30.1ر�صيد املوارد

للتذكرة

0.62.35.09.78.03.82.54.15.86.04.6اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.32.82.51.6–0.81.03.73.93.41.81.0التغري يف االحتياطيات

املجموعات التحليلية

ح�صب م�صدر اإيرادات الت�صدير

م�صدِّرة للوقود

21.828.637.339.237.638.128.231.834.633.431.4االدخار

25.522.822.222.926.225.524.524.224.325.426.2اال�صتثمار

5.915.116.311.512.34.07.710.48.05.1–1.8�صايف االإقرا�س

–1.1–1.0–1.0–1.1–1.0–0.6–0.7–0.3–0.6–1.7–3.3حتويالت جارية
–1.9–2.8–3.0–2.8–2.4–2.7–2.2–2.1–2.6–0.21.4دخل عوامل االإنتاج

1.59.018.419.014.515.97.111.314.211.68.3ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.17.620.625.127.013.73.07.511.19.36.2اقتناء االأ�صول االأجنبية

3.25.14.52.4–0.22.69.110.110.83.61.4التغري يف االحتياطيات

م�صدِّرة لغري الوقود

23.824.929.031.031.732.232.933.333.934.435.8االدخار

25.725.528.129.330.031.631.832.833.634.034.9اال�صتثمار

0.81.71.70.61.00.50.30.40.9–0.6–1.9�صايف االإقرا�س

1.41.82.32.32.22.12.01.81.71.71.6حتويالت جارية

–1.1–1.3–1.3–1.3–1.3–1.4–1.5–1.8–1.9–2.0–1.9دخل عوامل االإنتاج
0.3–0.1–0.2–0.30.1–0.41.11.00.1–0.5–1.4ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.63.36.17.69.64.64.96.44.94.94.8اقتناء االأ�صول االأجنبية

التغري يف االحتياطيات
1.21.84.44.66.83.93.94.44.43.94.0
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اجلدول األف-16 موجز م�صادر املدخرات العاملية وا�صتخداماتها )تتمة(

توقعاتمتو�صـــطات

1996–19892004–1997200520062007200820092010201120122016–2013

ح�صب م�صدر التمويل اخلارجي

اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

19.819.321.622.522.922.020.822.022.122.623.7االدخار

21.921.423.224.225.525.922.924.525.025.626.8اال�صتثمار

–3.1–3.0–2.9–2.5–2.1–3.9–2.6–1.7–1.6–2.0–2.1�صايف االإقرا�س
1.72.42.93.02.82.82.92.62.52.42.4حتويالت جارية

–2.5–2.6–2.6–2.4–2.4–2.6–2.6–2.6–2.5–2.2–1.9دخل عوامل االإنتاج
–3.0–2.9–2.8–2.7–2.7–4.1–2.9–2.1–2.1–2.2–1.9ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.02.13.24.56.21.42.43.72.32.01.8اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.90.92.12.54.11.01.62.32.01.41.3التغري يف االحتياطيات

التمويل الر�صمي

16.618.921.623.623.622.622.523.422.922.623.6االدخار

19.320.923.223.523.424.524.125.225.826.226.1اال�صتثمار

–2.5–3.7–2.9–1.7–1.5–0.10.21.9–1.5–2.0–2.6�صايف االإقرا�س
4.66.810.210.310.810.510.610.69.79.38.8حتويالت جارية

–2.4–2.7–2.4–1.4–1.6–1.5–1.1–2.2–2.2–2.8–2.6دخل عوامل االإنتاج
–9.0–10.4–10.3–11.2–10.8–11.1–9.5–8.1–9.6–6.0–4.6ر�صيد املوارد

للتذكرة

1.51.90.31.92.70.51.41.81.00.70.7اقتناء االأ�صول االأجنبية

1.51.20.61.22.41.21.91.61.71.01.2التغري يف االحتياطيات

 اقت�صادات املركز املدين ال�صايف

   ح�صب جتربة خدمة الدين

اقت�صادات عليها متاأخرات و/اأو اأعيدت

 جدولة ديونها خالل 2009-2005  

14.615.820.922.721.920.719.119.920.320.721.6االدخار

18.219.022.223.324.425.022.424.424.925.125.1اال�صتثمار

–3.5–4.5–4.7–4.5–3.3–4.2–2.4–0.6–1.2–3.1–3.5�صايف االإقرا�س
1.93.55.55.55.04.54.64.33.73.53.4حتويالت جارية

–3.8–3.9–4.4–4.5–3.7–4.6–4.1–3.9–4.3–4.5–3.5دخل عوامل االإنتاج
–3.1–4.1–4.0–4.4–4.4–4.3–3.4–2.3–2.6–2.1–1.9ر�صيد املوارد

للتذكرة

2.32.62.53.85.71.01.12.12.01.51.6اقتناء االأ�صول االأجنبية

0.40.43.22.23.70.61.41.31.01.11.2التغري يف االحتياطيات

اأنها حا�صل قيم للدوالر  الُقْطرية املختلفة على اعتبار  االأرقام املجمعة للمجموعات  للبلدان املنفردة. وحُت�صب  القومية وميزان املدفوعات  اإح�صاءات احل�صابات  اإىل  التقديرات يف هذا اجلدول  ملحوظة: ت�صتند 

حة باإجمايل الناجت املحلي  االأمريكي يف البلدان املنفردة ذات ال�صلة. ويختلف ذلك عن عمليات احل�صاب يف عدد اإبريل 2005 واالأعداد ال�صابقة من تقرير اآفاق القت�ساد العاملي, حيث كانت االأرقام املجمعة مرجَّ

اإجمايل اال�صتثمار املحلي يف احل�صابات القومية  اأ�صا�س بيانات  اإجمايل الناجت املحلي العاملي. وقد و�صعت تقديرات االدخار القومي يف كثري من البلدان على  املقوم بتعادل القوى ال�رشائية كح�صة من جمموع 

وبيانات �صايف اال�صتثمار االأجنبي امل�صتمدة من ميزان املدفوعات. ويتاألف �صايف اال�صتثمار االأجنبي الذي يكافئ ر�صيد احل�صاب اجلاري من ثالثة عنا�رش هي: التحويالت اجلارية, و�صايف دخل عوامل االإنتاج, 

ور�صيد املوارد. وي�صري التنوع يف م�صادر البيانات, الذي يفر�صه مدى توافرها, اإىل وجود اأوجه تفاوت اإح�صائي يف تقديرات املدخرات القومية امل�صتقة. كذلك فاإن ال�صهو واخلطاأ وعدم االت�صاق يف اإح�صاءات ميزان 

اأن �صايف االإقرا�س, الذي يكون �صفرا من الناحية النظرية, ي�صاوي التفاوت يف احل�صاب اجلاري العاملي. ورغم هذا الق�صور  املدفوعات توؤثر جميعها على تقديرات �صايف االإقرا�س. وجند على امل�صتوى العاملي 

االإح�صائي, فاإن تقديرات تدفق االأموال, كتلك الواردة يف هذه اجلداول, تعترب اإطارا مفيدا لتحليل تطورات االدخار واال�صتثمار على مدار الفرتات الزمنية وعرب خمتلف املناطق والبلدان. 

حم�صوبا على اأ�صا�س بيانات البلدان املنفردة ملنطقة اليورو.
  1

 تدخل جورجيا ومنغوليا, وهما لي�صتا ع�صوتني يف كومنولث الدول امل�صتقلة, �صمن هذه املجموعة الأ�صباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية واأوجه الت�صابه يف الهيكل االقت�صادي.
 2
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اجلدول األف-17 موجز ال�صيناريو االأ�صا�صي العاملي يف االأجل املتو�صط

توقعاتمتو�صـــطات

2000–19932008–200120092010201120122012–20092016–2013

5.14.04.03.14.7–3.44.00.7اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي العاملي

3.11.61.90.72.6–3.12.13.7االقت�صادات املتقدمة

4.16.62.87.36.46.15.66.6االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

للتذكرة

الناجت املمكن

2.52.10.91.11.21.41.11.6االقت�صادات املتقدمة الرئي�صية

1
12.87.55.83.66.9–7.76.110.7حجم التجارة العاملية

الواردات

11.75.94.01.95.4–7.74.612.4االقت�صادات املتقدمة

14.911.18.16.19.0–7.710.18.0االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

ال�صادرات

12.36.25.22.55.5–7.44.911.9االقت�صادات املتقدمة

13.69.47.85.49.1–9.29.27.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

معدالت التبادل التجاري

–0.20.4–0.1–0.4–2.41.1–0.3–0.1 االقت�صادات املتقدمة
–0.10.8–3.02.90.7–0.51.44.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

االأ�صعار العاملية بالدوالر االأمريكي

2.67.01.10.90.3–3.96.5–1.1امل�صنوعات

–0.81.1–27.930.63.1–5.116.736.3النفط
–5.33.6–26.321.24.7–8.315.7–0.8ال�صلع االأولية غري الوقود

اأ�صعار امل�صتهلكني

2.32.20.11.62.61.41.41.6االقت�صادات املتقدمة

34.66.85.26.17.55.96.24.6االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

اأ�صعار الفائدة )%(

2
0.5–0.7–0.5–1.7–3.60.70.10.6�صعر ليبور احلقيقي ل�صتة اأ�صهر

3
3.61.83.21.60.41.91.83.1�صعر الفائدة احلقيقي طويل االأجل يف العامل

اأر�صدة احل�صاب اجلاري

0.0–0.10.2–0.3–0.2–0.2–0.9–0.1االقت�صادات املتقدمة

2.81.62.02.42.02.01.9–1.1االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

جمموع الدين اخلارجي

37.031.027.025.223.623.724.922.9االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

خدمة الدين

8.210.09.68.18.08.38.58.7االقت�صادات ال�صاعدة والنامية

 ت�صري البيانات اإىل جتارة ال�صلع واخلدمات.
1

 �صعر الفائدة بني بنوك لندن على الودائع بالدوالر االأمريكي ناق�س التغري كن�صبة مئوية يف خمف�س اإجمايل الناجت املحلي االأمريكي.
2

 متو�صط اأ�صعار ال�صندات احلكومية لع�رش �صنوات )اأو الأقرب اأجل ا�صتحقاق( مرجحا باإجمايل الناجت املحلي لكندا وفرن�صا واأملانيا واإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
3

التغري ال�سنوي % ما مل يذكر خالف ذلك

% من اإجمايل الناجت املحلي
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اآفاق االقت�صاد العالمي 

مو�صوعات مختارة

اأر�صيف اآفاق االقت�صاد العالمي

�أكتوبر	2001 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		ثورة	تكنولوجيا	�لمعلومات	

�إبريل	2002 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		دور�ت	�لركود	و�النتعا�ش	

�سبتمبر	2002 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لتجارة	و�لتمويل	

�إبريل	2003 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لنمو	و�لموؤ�س�سات	

�سبتمبر	2003 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لدين	�لعام	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	

�إبريل	2004 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		دفع	عجلة	�الإ�سالحات	�لهيكلية	

�سبتمبر	2004 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لتحول	�لديمغر�في	�لعالمي	

�إبريل	2005 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لعولمة	و�الختالالت	�لخارجية	

�سبتمبر	2005 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		بناء	�لموؤ�س�سات	

�إبريل	2006 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لعولمة	و�لت�سخم	

�سبتمبر	2006 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لنظم	�لمالية	و�لدور�ت	�القت�سادية	

�إبريل	2007 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لتد�عيات	و�لدور�ت	في	�القت�ساد	�لعالمي		

�أكتوبر	2007 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�لعولمة	وعدم	�لم�ساو�ة	

�إبريل	2008 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�الإ�سكان	و�لدورة	�القت�سادية	

�أكتوبر	2008 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:		�ل�سغط	�لمالي	و�لهبوط	�القت�سادي	و�لتعافي	

�إبريل	2009 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	�الأزمة	و�لتعافي	

�أكتوبر	2009 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	�لحفاظ	على	�لتعافي	

�إبريل	2010 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	�إعادة	تو�زن	�لنمو	

�أكتوبر	2010 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	�لتعافي	و�لمخاطر	و�إعادة	�لتو�زن	

�آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	توتر�ت	�لتعافي	مزدوج	�ل�سرعة

�إبريل	2011 			�لبطالة	و�ل�سلع	�الأولية	و�لتدفقات	�لر�أ�سمالية	

�سبتمبر	2011 �آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	تباطوؤ	في	�لنمو	وت�ساعد	في	�لمخاطر	

اأوال: المنهجية — التجميع واإعداد النماذج والتنبوؤ

�إبريل	2003،	�الإطار	3-4 نموذج	�القت�ساد	�لعالمي	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	2-1 كيف	ينبغي	قيا�ش	�لنمو	�القت�سادي	�لعالمي؟	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	2-2 قيا�ش	�الحتياطات	�الأجنبية	

�إبريل	2004،	�الإطار	2-2 �آثار	�لتخفي�سات	�ل�سريبية	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�سل	بين	�لمدخر�ت	�ل�سخ�سية	ومدخر�ت	�ل�سركات	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	1-4 قيا�ش	عدم	�لم�ساو�ة:	ق�سايا	�لمفاهيم	و�لمنهجيات	و�لقيا�ش	

موؤ�سر�ت	�لدورة	�القت�سادية	�لجديدة	في	�أمريكا	�لالتينية:

�أكتوبر	2007،	�الإطار	3-5 					�إعادة	بناء	�لبيانات	�لتاريخية	

�إبريل	2008،	�لملحق	1-1 �نعكا�سات	�لتقدير�ت	�لجديدة	لتعادل	�لقوى	�ل�سر�ئية	على	قيا�ش	�لنمو	�لعالمي	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-1 قيا�ش	فجو�ت	�لناتج		

�أكتوبر	2008،	�لملحق	1-1 تقدير	و�إي�ساح	�لمخاطر	�لمحيطة	باالقت�ساد	�لعالمي		



�آفاق	�القت�ساد	�لعالمي:	تباطوؤ	في	�لنمو	وت�ساعد	في	�لمخاطر	

�صندوق النقد الدويل		|	�سبتمرب	2011 	212

�إبريل	2009،	�لملحق	1-	2 �ل�سكل	�لمروحي	للنمو	�لعالمي	

�أكتوبر	2010،	�لملحق	2-1 موؤ�سر�ت	تتبع	�لنمو	

�أكتوبر	2010،	�الإطار	1-	3 �ال�ستدالل	على	�لناتج	�لممكن	من	�لبيانات	�لم�سو�سة:	منظور	نموذج	�لتوقعات	�لعالمية	

�أكتوبر	2010،	�الإطار	4-1 عدم	�ت�ساق	تد�بير	�إعادة	�لتو�زن	

�إبريل	2011،	�الإطار	2-1 �سيناريوهات	�لتطور�ت	�ل�سلبية	في	اآفاق االقت�صاد العالمي	

ثانيا: ا�صتق�صاءات تاريخية

�إبريل	2003،	�الإطار	1-2 منظور	تاريخي	لدور�ت	�لتو�سع	و�النكما�ش	و�لركود	�القت�سادي	

�إبريل	2003،	�الإطار	1-3 �لتنمية	�لموؤ�س�سة:	تاأثير	�لتاريخ	و�لجغر�فيا	

�إبريل	2005،	�الإطار	1-3 �الختالالت	�لخارجية	بين	�لما�سي	و�لحا�سر	

�إبريل	2006،	�الإطار	1-1 �أ�سعار	�لفائدة	طويلة	�الأجل	من	منظور	تاريخي	

�إبريل	2006،	�الإطار	2-2 �إعادة	تدوير	�لبترودوالر	في	�ل�سبعينات	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-6 �لمنظور	�لتاريخي	للنمو	و�لح�ساب	�لجاري	

�أكتوبر	2009،	�الإطار	1-4 �الأزمات	�لمالية	�لدولية	من	منظور	تاريخي		

ثالثا: النمو االقت�صادي — الم�صادر واالأنماط

�إبريل	2003،	�لف�سل	�لثالث �لنمو	و�لموؤ�س�سات	

�إبريل	2003،	�الإطار	2-1 هل	مات	�القت�ساد	�لجديد؟	

�إبريل	2003،	�الإطار	2-3 هل	عجلت	�لركائز	�لخارجية	�الإ�سالح	�لموؤ�س�سي	من	�لناحية	�لعملية؟	

�إبريل	2003،	�الإطار	4-3 �لتنمية	�لموؤ�س�سية:	دور	�سندوق	�لنقد	�لدولي	

�إبريل	2003،	�لملحق	2-1 ما	هو	�أثر	�لحرب	في	�لعر�ق	على	�القت�ساد	�لعالمي؟	

كيف	يمكن	ت�سريع	وتيرة	�لنمو	�القت�سادي	في	منطقة	�ل�سرق	�الأو�سط	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثاني 					و�سمال	�إفريقيا	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	1-1 �لتغير�ت	�الأخيرة	في	�الأو�ساع	�لنقدية	و�لمالية	في	مناطق	�لعمالت	�لرئي�سية	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	1-2 ح�ساب	�لنمو	في	�ل�سرق	�الأو�سط	و�سمال	�إفريقيا	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	3-1 �إد�رة	تدفقات	�لمعونة	�لمتز�يدة	�إلى	�لبلد�ن	�لنامية	

�سبتمبر	2004،	�لف�سل	�لثالث كيف	يوؤثر	�لتغير	�لديمغر�في	على	�القت�ساد	�لعالمي؟	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	3-3 نق�ش	�لمناعة	�لب�سرية/�الإيدز:	�الآثار	�لديمغر�فية	و�القت�سادية	و�لمالية	�لعامة	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	4-3 �آثار	�لتغير	�لديمغر�في	على	نظم	�لرعاية	�ل�سحية	

�إبريل	2005،	�لف�سل	�لثاني تحويالت	�لعاملين	و�لتنمية	�القت�سادية	

�إبريل	2005،	�لف�سل	�لثاني تقلب	�لناتج	في	بلد�ن	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	و�لبلد�ن	�لنامية	

كيف	يمكن	لعدم	��ستقر�ر	�القت�ساد	�لكلي	�أن	يعيق	�لنمو	في	�إفريقيا	

�إبريل	2005،	�الإطار	5-1 					جنوب	�ل�سحر�ء؟	

كيف	ينبغي	لبلد�ن	�ل�سرق	�الأو�سط	و�آ�سيا	�لو�سطى	�لم�سدرة	للنفط	�أن	ت�ستخدم

�إبريل	2005،	�الإطار	6-1 					�إير�د�تها	�لنفطية؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	3-2 ما	هي	�أ�سر�ر	�لتقلب؟	

�سبتمبر	2005،	�لف�سل	�لثالث بناء	�لموؤ�س�سات	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	2-2 عائد	�ال�ستثمار	في	�لبلد�ن	�ل�سناعية	و�لبلد�ن	�لنامية	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	2-3 ��ستخد�م	�أدو�ت	معينة	للحد	من	�لف�ساد	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	3-3 �ختبار	�أثر	�لتحويالت	بال	مقابل	على	�لموؤ�س�سات	

�إبريل	2006،	�الإطار	2-1 �أثر	�لت�سحيحات	�الأخيرة	في	�أ�سو�ق	�الإ�سكان	في	�لبلد�ن	�ل�سناعية	

�إبريل	2006،	�لف�سل	�لر�بع في	خ�سم	من	�ل�سيولة	�لنقدية:	ما	�سبب	وفرة	�لمدخر�ت	في	قطاع	�ل�سركات	

�إبريل	2006،	�لملحق	2-1 �لتد�عيات	�لعالمية	لوباء	�أنفلونز�	�لطيور	
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�سبتمبر	2006،	�لف�سل	�لثالث �ل�سعود	�الأ�سيوي:	�أنماط	�لتنمية	و�لنمو	�القت�سادي	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-3 �لنمو	�لممكن	للناتج	و�الإنتاجية	في	�ليابان	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	2-3 تطور	جودة	حوكمة	�ل�سركات	و�أثره	في	�آ�سيا	

	�إبريل	2007،	�لف�سل	�لر�بع ف�سل	�لقاطرة	عن	�لقطار؟	�لتد�عيات	و�لدور�ت	في	�القت�ساد	�لعالمي	

�إبريل	2007،	�الإطار	3-4 �لتد�عيات	وتز�من	�لدور�ت	�القت�سادية	�لدولية:	من	منظور	�أو�سع	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	1-2 ما	هي	�لمخاطر	�لتي	تمثلها	�أ�سو�ق	�لم�ساكن	للنمو	�لعالمي؟	

�أكتوبر	2007،	�لملحق	2-1 تغير	�لمناخ:	�لتاأثير	�القت�سادي	و�ال�ستجابات	على	م�ستوى	�ل�سيا�سات	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	7-1 �لنقا�ش	�لد�ئر	حول	تطبيق	�سعر	�لخ�سم	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	8-1 	)Weitzman, 1974	)در��سة	�ليقين	عدم	ظل	في	بالكميات	مقارنة	ل�سر�ئب�

�أكتوبر	2007،	�الإطار	9-1 تجارب	�التجار	في	رخ�ش	�إطالق	�النبعاثات	في	�التحاد	�الأوروبي	

�أكتوبر	2007،	�لف�سل	�لخام�ش �لدورة	�القت�سادية	�لعالمية	وديناميكيتها	�لمتغيرة	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	1-5 �القت�ساد�ت	�لرئي�سية	وتقلبات	�لنمو	�لعالمي	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	2-5 تح�سن	�أد�ء	�القت�ساد	�لكلي	— هل	هو	ح�سن	حظ	�أم	ح�سن	�سيا�سات	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	2-1 �أ�سعار	�لم�ساكن:	�لت�سحيحات	و�لعو�قب	

�إبريل	2009،	�الإطار	1-1 �لدور�ت	�القت�سادية	�لعالمية	

�إبريل	2009،	�الإطار	1-3 ما	�أوجه	�ل�سبه	بين	�الأزمة	�لحالية	و�لك�ساد	�لكبير؟		

هل	يمثل	�الئتمان	عن�سر�	حيويا	في	تحقيق	�لتعافي؟

�إبريل	2009،	�الإطار	2-3 					�أدلة	من	�لبيانات	على	م�ستوى	�لن�ساط			

�إبريل	2009،	�لف�سل	�لثالث �لتحول	من	�لركود	�إلى	�لتعافي:	باأي	�سرعة	وباأي	قوة؟		

ما	مدى	�ل�سرر؟	ديناميكية	�لناتج	على	�لمدى	�لمتو�سط	بعد	�نتهاء	

�أكتوبر	2009،	�لف�سل	�لر�بع 					�الأزمات	�لمالية		

�أكتوبر	2009،	�الإطار	3-1 هل	يقترن	�لتعافي	بالبطالة؟		

�إبريل	2010،	�لف�سل	�لثالث ديناميكية	�لبطالة	�أثناء	حاالت	�لركود	و�النتعا�ش:	قانون	�أوكن	وما	ور�وؤه		

هل	بطء	�لنمو	في	�القت�ساد�ت	�لمتقدمة	يعني	بال�سرورة	بطئه	

�أكتوبر	2010،	�الإطار	1-1 					في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة؟	

رابعا: الت�صخم واالنكما�ش واأ�صواق ال�صلع االأولية

�إبريل	2003،	�الإطار	1-1 هل	يمكن	�أن	ي�سبح	�النكما�ش	م�سكلة	عالمية؟	

�إبريل	2004،	�الإطار	2-1 �أ�سو�ق	�لم�ساكن	في	�لبلد�ن	�ل�سناعية	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	1-1 هل	تعود	�أزمة	�لت�سخم	�لعالمي	للظهور؟	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	1-2 ما	�ل�سبب	في	طفرة	�أ�سعار	�لم�ساكن	موؤخر�؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	1-4 هل	تظل	�ل�سوق	�لنفطية	�سيقة؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	1-4 هل	ينبغي	للبلد�ن	�أن	ت�سعر	بالقلق	�إز�ء	تقلبات	�أ�سعار	�لنفط؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	2-4 جودة	�لبيانات	في	�ل�سوق	�لنفطية	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	2-4 �لتوقعات	�لت�سخمية	طويلة	�الأجل	و�لموثوقية	

�سبتمبر	2006،	�لف�سل		�لخام�ش �رتفاع	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأ�سا�سية	غير	�لوقود	— هل	يمكن	�أن	يدوم؟	

�سدمات	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأ�سا�سية،	و�لنمو،	و�لتمويل	في	

�سبتمبر	2006،		�الإطار	2-2 					بلد�ن	�إفريقيا	جنوب	�ل�سحر�ء	

�سبتمبر	20006،	�الإطار	4-1 �سركات	�لنفط	�لدولية	و�لوطنية	في	ظل	بيئة	متغيرة	لقطاع	نفطي	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-5 هل	�أ�سهمت	�لم�ساربة	في	�رتفاع	�أ�سعار	�ل�سلع؟		

�سبتمبر	2006،	�الإطار	2-5 تحرير	�لتجارة	�لزر�عية	و�أ�سعار	�ل�سلع	�الأ�سا�سية	

�سبتمبر	2006،	�لملحق	1-2 �لتطور�ت	�الأخيرة	في	�سوق	�ل�سلع	�الأ�سا�سية		
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�أكتوبر	2007،	�الإطار	1-1 من	�لمت�سرر	من	�الرتفاع	�لهائل	في	�أ�سعار	�الأغذية؟	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	5-1 �ختناقات	مرحلة	�لتكرير	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	6-1 تحقيق	�أق�سى	��ستخد�م	ممكن	الأنو�ع	�لوقود	�لبيولوجي	

�إبريل	2008،	�لملحق	2-1 �لم�ستجد�ت	في	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأ�سا�سية	و�حتماالتها	�لم�ستقبلية	

�إبريل	2008،	�الإطار	4-1 �لعالقة	بين	�نخفا�ش	قيمة	�لدوالر	�الأمريكي	و�أ�سعار	�ل�سلع	�الأ�سا�سية	

�إبريل	2008،	�لملحق	5-1 لماذ�	لم	ي�ستجب	عر�ش	�لنفط	بدرجة	�أكبر	الرتفاع	�الأ�سعار؟			

�إبريل	2008،	�الإطار	6-1 �أ�سعار	�لنفط	�لم�ستخدمة	كقو�عد	معيارية				

�إبريل	2008،	�لف�سل	�لخام�ش �لعولمة	و�أ�سعار	�ل�سلع	و�لبلد�ن	�لنامية			

�إبريل	2008،	�الإطار	2-5 �النتعا�ش	�لر�هن	الأ�سعار	�ل�سلع	في	�ل�سياق	�ل�سحيح	

�أكتوبر	2008،	�لف�سل	�لثالث هل	عاد	�لت�سخم	من	جديد؟	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	وت�سخم	�الأ�سعار	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-	1	 هل	توؤثر	�ال�ستثمار�ت	�لمالية	في	�سلوكيات	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية؟		

��ستجابات	�لمالية	�لعامة	�إز�ء	�لزياد�ت	�الأخيرة	في	�أ�سعار	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-	2 					�ل�سلع	�الأولية:	در��سة	تقييمية		

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-3 نظم	�ل�سيا�سة	�لنقدية	و�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	

�إبريل	2009،	�الإطار	3-1 تقييم	مخاطر	�النكما�ش	في	�قت�ساد�ت	مجموعة	�لثالثة	

�إبريل	2009،	�الإطار	5-1 هل	�سترتفع	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	من	جديد	عند	تعافي	�القت�ساد	�لعالمي؟	

�إبريل	2009،	�لملحق	1-1 �لم�ستجد�ت	في	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأولية	و�حتماالتها	�لم�ستقبلية	

�أكتوبر	2009،	�لملحق	1-1	 تطور�ت	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأولية	و�آفاقها	�لمنتظرة		

ما	هي	�لمعلومات	�لتي	توفرها	لنا	�أ�سو�ق	عقود	�لخيار	حول	

�أكتوبر	2009،	�الإطار	6-1 					�آفاق	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية؟		

�أكتوبر	2009،	�الإطار	7-1 ما	�لذي	يف�سر	زيادة	�لتقلبات	في	�أ�سعار	�لغذ�ء؟		

�إبريل	2010	�الإطار	2-1 �إلى	�أي	مدى	يخرج	تعافي	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	�لر�هن	عن	�لمعتاد؟	

�إبريل	2010	�الإطار	3-1 منحنيات	�أ�سعار	�لعقود	�لم�ستقبلية	لل�سلع	�الأولية	وتكيف	�الأ�سو�ق	�لدوري	

�أكتوبر	2010،	�لملحق	1-1 �لتطور�ت	و�لتوقعات		في	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأولية	

�أكتوبر	2010،	�الإطار	2-1 �لتوقعات	�لقاتمة	للقطاع	�لعقاري		

�أكتوبر	2010،	�الإطار	5-1 هل	�أ�سبحت	�لمعادن	�أكثر	ندرة	وما	�نعكا�سات	ندرتها	على	�الأ�سعار؟		

�إبريل	2011،	�لملحق	2-1 تطور�ت	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأولية	و�آفاقها	�لمتوقعة	

�إبريل	2011،	�لف�سل	�لثالث �سح	�لنفط	و�لنمو	و�الختالالت	�لعالمية	

�إبريل	2011،	�الإطار	1-3 قيود	دورة	�لحياة	على	�إنتاج	�لنفط	�لعالمي	

�إبريل	2011،	�الإطار	2-3 �لغاز	�لطبيعي	غير	�لتقليدي:	هل	يغير	قو�عد	�للعبة؟	

�إبريل	2011،	�الإطار	3-3 �آثار	�ل�سدمات	�لنفطية	في	�الأجل	�لق�سير	على	�لن�ساط	�القت�سادي	

��ستخد�م	�لمر�سحات	منخف�سة	�لتردد�ت	ال�ستخال�ش	�التجاهات	

�إبريل	2011،	�لملحق	1-3 			�لعامة	للدورة	�القت�سادية	

�إبريل	2011،	�لملحق	2-3 �لنموذجان	�لتجريبيان	للطاقة	و�لنفط	

�سبتمبر	2011،	�لملحق	1-1 تطور�ت	�أ�سو�ق	�ل�سلع	�الأولية	و�آفاقها	�لمتوقعة	

�سبتمبر	2011،	�الإطار	4-1 �ال�ستثمار	�لمالي	و�لم�ساربة	و�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	

�سبتمبر	2011،	�لف�سل	�لثالث �سوِّب	حيث	يمكن	�أن	ت�سيب	�لهدف:	تقلبات	�أ�سعار	�ل�سلع	�الأولية	و�ل�سيا�سة	�لنقدية	

خام�صا: �صيا�صة المالية العامة

�سبتمبر	2003،	�الإطار	1-3 بيانات	�لدين	�لعام	في	�قت�ساد�ت	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	2-3 مخاطر	�لمالية	�لعامة:	�اللتز�مات	�الحتمالية	و�لخ�سائ�ش	�ل�سكانية	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	3-3 تقدير	�إمكانية	��ستمر�ر	�أو�ساع	�لمالية	�لعامة	في	ظل	مناخ	من	عدم	�ليقين	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	4-3 حالة	�ل�سند�ت	�لمرتبطة	بموؤ�سر	�لنمو	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثالث هل	�لدين	�لعام	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	�سديد	�الرتفاع؟	
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�سبتمبر	2004،	�لف�سل	�لثاني هل	تغير	�سلوك	�لمالية	�لعامة	في	ظل	�التحاد	�القت�سادي	و�لنقدي	�الأوروبي؟	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	5-1 �إلحاق	�أ�سحاب	�لم�ساريع	�ل�سغيرة	في	�القت�ساد	�لر�سمي	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	3-3 نق�ش	�لمناعة	�لب�سرية/�الإيدز:	�الآثار	�لديمغر�فية	و�القت�سادية	و�لمالية	�لعامة	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	4-3 �آثار	�لتغير	�لديمغر�في	على	نظم	�لرعاية	�ل�سحية	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	5-3 �أثر	زيادة	�أعد�د	�لم�سنين	على	�لخطط	�لعامة	لمعا�سات	�لتقاعد	

كيف	ينبغي	لبلد�ن	�ل�سرق	�الأو�سط	و�آ�سيا	�لو�سطى	�لم�سدرة	للنفط	

�إبريل	2005،	�الإطار	6-1 					�أن	ت�ستخدم	�إير�د�تها	�لنفطية؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	3-3 �لعولمة	�لمالية	و�إد�رة	�ل�سيا�سات	�القت�سادية	�لكلية	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	1-1 هل	ال	يز�ل	�لدين	�لعام	�سديد	�الرتفاع	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-2 تح�سن	�أد�ء	�لمالية	�لعامة	في	بلد�ن	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة:	دوري	�أم	هيكلي؟	

�إبريل	2008،	�الإطار	1-2 متى	تكون	�لدفعة	�لمالية	�لتن�سيطية	فعالة؟	

�أكتوبر	2008،	�لف�سل	�لخام�ش �سيا�سة	�لمالية	�لعامة	كاأد�ة	م�سادة	لالتجاهات	�لدورية		

�الختالفات	في	مدى	�أهمية	�أدو�ت	�ل�سبط	�لتلقائي	وعالقتها	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	1-5 					ب�سيا�سة	�لمالية	�لعامة	�ال�ستن�سابية	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	2-5 ما	�ل�سبب	ور�ء	�ل�سعوبة	�لبالغة	في	تحديد	�آثار	�لدفعة	�لمالية؟	

هل	جاءت	�لتخفي�سات	�ل�سريبية	�الأمريكية	في	حينها	و�ت�سمت	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	3-5 					باال�ستمر�رية	�لموؤقتة	ودقة	�لتوجيه؟	

�أكتوبر	2010،	�لف�سل	�لثالث �آثار	�سبط	�أو�ساع	�لمالية	�لعامة	على	�القت�ساد	�لكلي:	هل	ن�سعر	بوطاأتها؟	

�سبتمبر	2011،	�لف�سل	�لر�بع ر�سيد	�لمو�زنة	و�لميز�ن	�لتجاري:	هل	ُيف�سل	�لتو�أم	عند	�لوالدة؟	

�صاد�صا: ال�صيا�صة النقدية واالأ�صواق المالية وتدفق االأموال

�إبريل	2003،	�لف�سل	�لثاني 	 	 عندما	تنفجر	فقاعات	�الأ�سول

�إبريل	2003،	�الإطار	3-2 كيف	توؤثر	مو�طن	�سعف	�لميز�نيات	على	�ال�ستثمار؟	

�إبريل	2003،	�لملحق	1-2 تعيين	دور�ت	�لتو�سع	و�النكما�ش	في	�أ�سعار	�الأ�سول	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثاني هل	�حتياطيات	�لنقد	�الأجنبي	في	�آ�سيا	مفرطة	�الرتفاع؟	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	3-2 �الحتياطيات	و�لدين	ق�سير	�الأجل	

�إبريل	2004،	�لف�سل	�لر�بع هل	يعتبر	�لرو�ج	�الئتماني	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	م�سدر	قلق؟	

كيف	توؤثر	�أ�سعار	�لفائدة	و�ل�سرف	�الأمريكية	على	�لميز�نيات

�إبريل	2004،	�الإطار	1-2 						�لعمومية	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة؟	

�إبريل	2004،	�الإطار	1-4 هل	ي�ساعد	تطوير	�لقطاع	�لمالي	�لنمو	�القت�سادي	و�لرعاية	�الجتماعية؟	

�لتمويل	�لعقاري	بالفائدة	�لمتغيرة	�أم	�لثابتة:	ما	�لذي	يوؤثر	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	2-2 					في	�ختيار�ت	�لبلد�ن؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	2-1 ما	هي	�لمخاطر	�لناجمة	عن	�نخفا�ش	�أ�سعار	�لفائدة	�الأمريكية	طويلة	�الأجل؟	

�إبريل	2005،	�الإطار	2-2 تنظيم	�لتحويالت	

�إبريل	2005،	�الإطار	3-3 �لعولمة	�لمالية	و�إد�رة	�ل�سيا�سات	�القت�سادية	�لكلية	

�إبريل	2005،	�الإطار	4-3 �ل�سيا�سات	�لنقدية	في	عالم	ت�سوده	�لعولمة	

�سبتمبر	2005،	�لف�سل	�لر�بع هل	تنجح	�سيا�سة	تحديد	�أهد�ف	�لت�سخم	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة؟	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	1-4 نظرة	متعمقة	على	بد�ئل	تحديد	�أهد�ف	�لت�سخم:	�أهد�ف	�لنقود	و�سعر	�ل�سرف	

�إبريل	2006،	�لف�سل	�لثالث كيف	�أثرت	�لعولمة	على	�لت�سخم؟	

تاأثير	�لبترودوالر	على	عائد�ت	�ل�سند�ت	في	�لواليات	�لمتحدة	

�إبريل	2006،	�الإطار	3-2 					و�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	

�إبريل	2006،	�الإطار	1-3 �لعولمة	و�لت�سخم	في	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	

�إبريل	2006،	�الإطار	2-3 �لعولمة	و�لت�سخم	�لمنخف�ش	من	منظور	تاريخي	

�إبريل	2006،	�الإطار	3-3 �سريان	�أثر	تغير�ت	�سعر	�ل�سرف	على	�أ�سعار	�لو�رد�ت	
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�إبريل	2006،	�الإطار	2-4 �تجاهات	�الأرباح	و�لمدخر�ت	في	�لقطاع	�لمالي	

�سبتمبر	2006،	�لف�سل	�لر�بع كيف	توؤثر	�لنظم	�لمالية	على	�لدور�ت	�القت�سادية	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-4 �لتمويل	بالديون	و�نكما�ش	�لديون	

�إبريل	2007،	�الإطار	1-4 �لرو�بط	�لمالية	و�لتد�عيات	

�أو�ساع	�القت�ساد	�لكلي	في	�لبلد�ن	�ل�سناعية	و�لتدفقات	�لمالية	

�إبريل	2007،	�الإطار	2-4 					�إلى	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	4-1 ما	هي	�ل�سيولة	�لعالمية؟	

�النعكا�سات	�القت�سادية	�لكلية	لال�سطر�ب	�لمالي	�الأخير:	�أنماط	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	2-1 					م�ستمدة	من	�لحاالت	�ل�سابقة	

�إبريل	2008،	�لف�سل	�لثالث دورة	�أ�سعار	�لم�ساكن	�لمتغيرة	و�نعكا�ساتها	على	�ل�سيا�سة	�لنقدية	

�إبريل	2008،	�الإطار	1-3 تقييم	�حتماالت	تعر�ش	�أ�سو�ق	�لم�ساكن	للت�سحيح	

�إبريل	2008،	�الإطار	1-1 هل	هناك	�أزمة	�ئتمان؟	

�أكتوبر	2008،	�لف�سل	�لر�بع �ل�سغط	�لمالي	وهبوط	�لن�ساط	�القت�سادي	

�ل�سيا�سات	�ل�سليمة	للتخل�ش	من	�سغوط	�لنظم	�لمالية	و��ستعادة	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	1-4 			�سالمة	�لو�ساطة	�لمالية	

نوبة	�لع�سر	�لمالي	�الأخيرة:	كيف	تغير	�الأ�سا�سيات	�لتي	ترتكز	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	1-1 					عليها	�الآفاق	�لعالمية؟	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	2-1 �أ�سعار	�لم�ساكن:	�لت�سحيحات	و�لعو�قب	

�إبريل	2009،	�الإطار	2-1 ما	هي	درجة	�نك�ساف	�ل�سركات	غير	�لمالية	�أمام	�لمخاطر؟	

�إبريل	2009،	�الإطار	1-2 حالة	تبدد	ثرو�ت	�الأُ�َسر	

�إبريل	2009،	�إبريل	1-4 �أثر	ملكية	�لبنوك	�الأجنبية	خالل	�الأزمات	�لنابعة	من	�لد�خل	

�إبريل	2009،	�لملحق	1-4 موؤ�سر	�ل�سغط	�لمالي	في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة	

�إبريل	2009،	�لملحق	2-4 �ل�سغط	�لمالي	في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة:	تحليل	�القت�ساد	�لقيا�سي	

�إبريل	2009،	�لف�سل	�لر�بع كيف	توؤدي	�لرو�بط	�إلى	�إذكاء	�لحريق	

�أكتوبر	2009،	�لف�سل	�لثالث درو�ش	لل�سيا�سة	�لنقدية	من	تجربة	تقلبات	�أ�سعار	�الأ�سول		

هل	كانت	�الأ�سو�ق	�لمالية	في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة	�أكثر	قدرة	على	

�أكتوبر	2009،	�الإطار	2-1 					�ل�سمود	مقارنة	باالأزمات	�ل�سابقة؟		

�أكتوبر	2009،	�الإطار	4-1 �لمخاطر	من	�أ�سو�ق	�لعقار�ت		

�إبريل	2011،	�لملحق	1-1 موؤ�سر�ت	�الأو�ساع	�لمالية	

�إبريل	2011،	�الإطار	1-1 تد�عيات	ك�ساد	�أ�سعار	�لم�ساكن	في	�القت�ساد�ت	�لمتقدمة	على	�الأ�سو�ق	�لمالية	�لعالمية	

�إبريل	2011،	�الإطار	3-1 �لتد�عيات	�لدولية	و�سنع	�ل�سيا�سات	�القت�سادية	�لكلية	

�سبتمبر	2011،	�الإطار	2-1 دور�ت	�لرو�ج	و�لك�ساد:	محفز�تها	و�نعكا�ساتها	على	�ل�سيا�سات	

�سبتمبر	2011،	�الإطار	3-1 هبوط	�أ�سعار	�الأ�سهم:	هل	هو	نذير	بالركود؟		

�صابعا: ق�صايا �صوق العمل والفقر وعدم الم�صاواة

�إبريل	2003،	�لف�سل	�لر�بع �لبطالة	وموؤ�س�سات	�سوق	�لعمل:	�لمنافع	�لمتحققة	من	�الإ�سالحات	

�إبريل	2003،	�الإطار	1-4 �لفروق	�الإقليمية	في	معدالت	�لبطالة	

�إبريل	2003،	�الإطار	2-4 �إ�سالحات	�سوق	�لعمل	في	�التحاد	�الأوروبي	

�إبريل	2007،	�لف�سل	�لخام�ش عولمة	�لعمالة	

�إبريل	2007،	�الإطار	1-5 �لهجرة		و�لتجارة:	كيف	يوؤثر�ن	على	�لبلد�ن	�لنامية؟	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	2-2 �إ�سالحات	�سوق	�لعمل	في	منطقة	�ليورو	و�لمفا�سلة	بين	�الأجور	و�لبطالة	

�أكتوبر	2007،	�لف�سل	�لر�بع �لعولمة	وعدم	�لم�ساو�ة	

�إبريل	2010،	�الإطار	1-3 �الزدو�جية	بين	�لعقود	�لموؤقتة	و�لد�ئمة:	�لمقايي�ش	و�الآثار	وق�سايا	�ل�سيا�سات	

�إبريل	2010،	�الإطار	2-3 بر�مج	نوبات	�لعمل	�لق�سيرة	
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تباطوؤ	�سعيف	بال	طائل؟	نظرة	قطاعية	على	�أ�سو�ق	�لعمل	

�سبتمبر	2011،	�الإطار	1-1 			في	�القت�ساد�ت	�لمتقدمة	

ثامنا: ق�صايا اأ�صعار ال�صرف

�سبتمبر	2002،	�الإطار	2-1 توقعات	�ل�سوق	لحركات	�أ�سعار	�ل�سرف	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثاني هل	�حتياطيات	�لنقد	�الأجنبي	في	�آ�سيا	مفرطة	�الرتفاع؟	

�إلى	�أي	مدى	ينبغي	�أن	ت�سعر	�لبلد�ن	�لنامية	بالقلق	�إز�ء	تقلب	�أ�سعار	�ل�سرف	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثاني 			في	مجموعة	�لثالثة؟	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	3-2 �الحتياطيات	و�لدين	ق�سير	�الأجل	

�إبريل	2004،	�الإطار	1-1 �آثار	هبوط	قيمة	�لدوالر	

�سبتمبر	2004،	�لف�سل	�لثاني تعلُّم	�لتعويم:	تجربة	بلد�ن	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة	منذ	�أو�ئل	�لت�سعينات	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	3-2 كيف	تعلمت	�سيلي	و�لهند	و�لبر�زيل	�لتعويم؟	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	4-2 تطوير	�أ�سو�ق	�لنقد	�الأجنبي	و�لتدخل	فيها	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	3-1 كيف	�سيت�سنى	ت�سحيح	�الختالالت	�لعالمية؟	

�إبريل	2007،	�لف�سل	�لثالث �أ�سعار	�ل�سرف	وت�سحيح	�الختالالت	�لخارجية	

�نتقال	�آثار	�أ�سعار	�ل�سرف	�إلى	�أ�سعار	�لتجارة	وعالقته	بعملية	

�إبريل	2007،	�الإطار	3-3 					�لت�سحيح	�لخارجي	

�إبريل	2008،	�الإطار	2-1 �نخفا�ش	قيمة	�لدوالر	�الأمريكي:	�أ�سبابه	و�آثاره	

�إبريل	2010	�الإطار	1-1 درو�ش	من	�الأزمة:	حول	�ختيار	نظام	�سعر	�ل�سرف	

تا�صعا: المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات راأ�ش المال والديون االأجنبية

�إبريل	2004،	�الإطار	3-1 �لمخاطر	�لتي	تهدد	�لنظام	�لتجاري	�لمتعدد	�الأطر�ف	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	3-1 هل	عادت	جولة	�لدوحة	�إلى	�لم�سار	�ل�سحيح؟	

�التفاقيات	�لتجارية	و�لتكامل	�لتجاري	على	�لم�ستوى	�الإقليمي:	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	4-1 					�لتجربة	مع	�تفاقية	�لتجارة	�لحرة	الأمريكا	�ل�سمالية	)نافتا(	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	5-2 �لتكامل	�لتجاري	و�لمالي	في	�أوروبا:	خم�سة	�أعو�م	بعد	�عتماد	�ليورو	

�إبريل	2005،	�لف�سل	�لثالث �لعولمة	و�الختالالت	�لخارجية	

�إبريل	2005،	�الإطار	3-1 �إلغاء	نظام	�لح�س�ش	في	تجارة	�لمن�سوجات	�لعالمية	

ما	مدى	�لتقدم	�لمحرز	في	تنفيذ	�ل�سيا�سات	�لر�مية	�إلى	تقلي�ش	�

�إبريل	2005،	�الإطار	4-1 					الختالالت	�لعالمية	

�إبريل	2005،	�الإطار	2-3 قيا�ش	�سافي	�لمركز	�لخارجي	للبلد�ن	

�سبتمبر	2005،	�لف�سل	�لثاني �الختالالت	�لعالمية:	منظور	لالدخار	و�ال�ستثمار	

�أثر	�لتغير�ت	�لديمغر�فية	على	�الدخار	و�ال�ستثمار	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	3-2 				و�أر�سدة	�لح�ساب	�لجاري	

�سبتمبر	2005،	�لملحق	2-1 كيف	ت�سحح	�الختالالت	�لعالمية	في	�لم�ستقبل؟	

�إبريل	2006،	�لف�سل	�لثاني �أ�سعار	�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	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-1 �لتدفقات	�لر�أ�سمالية	�إلى	بلد�ن	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة:	نظرة	طويلة	�الأجل	

�سبتمبر	2006،	�الإطار	1-2 تح�سن	�أد�ء	�لمالية	�لعامة	في	بلد�ن	�الأ�سو�ق	�ل�ساعدة:	دوري	�أم	هيكلي؟	
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�إبريل	2007،	�الإطار	1-3 �إمكانية	��ستمر�ر	�لمركز	�لخارجي	وعالقتها	بالتكامل	�لمالي	

�إبريل	2007،	�الإطار	2-3 �الختالالت	�لكبيرة	و�لم�ستمرة	في	�لح�ساب	�لجاري	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	3-1 �لم�ساور�ت	متعددة	�الأطر�ف	ب�ساأن	�الختالالت	�لعالمية	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	3-2 �إد�رة	�الآثار	�القت�سادية	�لكلية	لتدفقات	�لمعونة	�لكبيرة	و�لمتقلبة	

�أكتوبر	2007،	�لف�سل	�لثالث �إد�رة	�لتدفقات	�لر�أ�سمالية	�لد�خلة	�لكبيرة	

�أكتوبر	2007،	�الإطار	1-3 هل	يمكن	�أن	تنجح	�لقيود	على	ر�أ�ش	�لمال؟		

�إبريل	2008،	�الإطار	3-1 �لم�ساور�ت	متعددة	�الأطر�ف	ب�ساأن	�الختالالت	�لعالمية:	تقرير	مرحلي	

�إبريل	2008،	�الإطار	1-5 كيف	توؤثر	�لعولمة	�لتجارية	و�لمالية	على	�لنمو؟	�لنظرية	و�الأدلة	

�أكتوبر	2008،	�لف�سل	�ل�ساد�ش تفاوت	�أر�سدة	�لح�ساب	�لجاري	عبر	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	1-6 محدد�ت	�لح�ساب	�لجاري	في	�لبلد�ن	�لم�سدرة	للنفط	

�أكتوبر	2008،	�الإطار	2-6 �سناديق	�لثروة	�ل�سيادية:	�نعكا�ساتها	على	�الأ�سو�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�سوح	�لم�سرفية		

�أكتوبر	2009،	�الإطار	5-1 من	�لعجز	�إلى	�لفائ�ش:	�لتحوالت	�الأخيرة	في	�لح�ساب	�لجاري	�لعالمي		

�إبريل	2010،	�لف�سل	�لر�بع	 ل	عن	فو�ئ�ش	�لح�سابات	�لجارية	�لم�ستمرة	 تحقيق	�لتو�زن	�ل�سحيح:	�لتحوُّ

�أكتوبر	2010،	�الإطار	1-2 �آ�سيا	�ل�ساعدة	في	مو�جهة	�لتدفقات	�لر�أ�سمالية	�لد�خلة	

بلد�ن	�أمريكا	�لالتينية	�لخم�سة	وركوب	موجة	�أخرى	من	�لتدفقات	

�أكتوبر	2010،	�الإطار	2-2 					�لر�أ�سمالية	�لد�خلة		

�أكتوبر	2010،	�لف�سل	�لر�بع هل	تترك	�الأزمات	�لمالية	�آثار�	د�ئمة	على	�لتجارة؟	

�إبريل	2011،	�الإطار1-2	 �إز�لة	�الختالالت	�لخارجية	من	بلد�ن	�التحاد	�الأوروبي	�لهام�سية	

�إبريل	2011،	�لف�سل	4 �لتدفقات	�لر�أ�سمالية	�لدولية	-	م�ستقرة	�أم	متقلبة؟	

�سبتمبر	2011،	�الإطار	5-1 �لنقاط	�لحرجة	في	�اللتز�مات	�لخارجية	و�الأزمات	

عا�صرا: ق�صايا اإقليمية

�إبريل	2003،	�الإطار	3-3 تقوية	�لموؤ�س�سات	و�لنمو:	�ل�سر�كة	�لجديدة	لتنمية	�إفريقيا	

كيف	يمكن	ت�سريع	وتيرة	�لنمو	�القت�سادي	في	

�سبتمبر	2003،	�لف�سل	�لثاني 					منطقة	�ل�سرق	�الأو�سط	و�سمال	�إفريقيا؟	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	5-1 مجل�ش	�لتعاون	�لخليجي:	تحديات	على	طريق	�التحاد	�لنقدي	

�سبتمبر	2003،	�الإطار	1-2 ح�ساب	�لنمو	في	�ل�سرق	�الأو�سط	و�سمال	�إفريقيا	

�إبريل	2004،	�الإطار	4-1 هل	�أ�سبحت	بلد�ن	�آ�سيا	�ل�ساعدة	محرك	�لنمو	�لعالمي؟	

�إبريل	2004،	�الإطار	5-1 مقومات	�لنجاح	�القت�سادي	في	�إفريقيا	

�إبريل	2004،	�الإطار	4-3 �لتكامل	�القت�سادي	و�الإ�سالحات	�لهيكلية:	�لتجربة	�الأوروبية	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	2-1 ما	هي	مخاطر	تباطوؤ	�لنمو	في	�ل�سين؟	

تحديات	�لحكم	�لر�سيد	و�لتقدم	�لمحرز	تجاهه	في	بلد�ن	�إفريقيا	

�سبتمبر	2004،	�الإطار	6-1 					جنوب	�ل�سحر�ء	

�إبريل	2005،	�الإطار	1-1 ت�سونامي	�لمحيط	�لهندي:	�أثره	على	�قت�ساد�ت	جنوب	�آ�سيا	

�إبريل	2005،	�الإطار	1-2 تحويالت	�لعاملين	و�لهجرة	في	منطقة	�لكاريبي	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	3-1 بماذ�	يف�سر	�لتفاوت	في	�أد�ء	�لقطاعات	�لخارجية	في	منطقة	�ليورو؟	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	5-1 ت�ساعد	�ل�سغوط	على	منتجي	�لقطن	في	�إفريقيا	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	4-2 هل	�ال�ستثمار	في	بلد�ن	�آ�سيا	�ل�ساعدة	منخف�ش	للغاية؟	

تطوير	�لموؤ�س�سات	�نعكا�ش	لالأو�ساع	�لمحلية:	مثال	تحويل	

	�سبتمبر	2005،	�الإطار	1-3 					�لملكية	في	�ل�سين	مقارنة	باأوروبا	�لو�سطى	و�ل�سرقية	

�إبريل	2006،	�الإطار	1-2 ما	مدى	�سرعة	�إنفاق	�الإير�د�ت	�الإ�سافية	في	�لبلد�ن	�لم�سدرة	للنفط	
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�أكتوبر	2008،	�الإطار	1-2 �التحاد	�القت�سادي	و�لنقدي	�الأوروبي	بعد	ع�سر	�سنو�ت	

�إبريل	2009،	�الإطار	2-2 مكامن	�لخطر	في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة	

حادي ع�صر: التحليالت ذات الخ�صو�صية الُقطرية

ما	مدى	�أهمية	�سعف	�لنظام	�لم�سرفي	في	تف�سير	�لركود	

�إبريل	2003،	�الإطار	3-1 					�القت�سادي	في	�ألمانيا؟		

�سبتمبر	2003،	�الإطار	4-1 �إعادة	بناء	�لعر�ق	في	مرحلة	ما	بعد	�ل�سر�ع	

�إبريل	2004،	�لف�سل	�لثاني كيف	يوؤثر	عجز	�لميز�نية	�الأمريكية	على	بقية	�لعالم؟	

�إبريل	2004،	�لف�سل	�لثاني بزوغ	�ل�سين	و�أثرها	على	�القت�ساد	�لعالمي	

�إبريل	2004،	�الإطار	3-2 هل	ت�ستطيع	�ل�سين	مو��سلة	نمو	�لناتج	�ل�سريع؟	

�إبريل	2004،	�الإطار	4-2 معايرة	�الأثر	�لدولي	الن�سمام	�ل�سين	�إلى	منظمة	�لتجارة	�لعالمية	

�إبريل	2004،	�الإطار	1-3 �الإ�سالحات	�لهيكلية	و�لنمو	�القت�سادي:	تجربة	نيوزيلند�	

�إبريل	2004،	�الإطار	2-3 �الإ�سالحات	�لهيكلية	في	�لمملكة	�لمتحدة	خالل	�لثمانينات	

هولند�:	كيف	�أدى	�لتفاعل	بين	�إ�سالحات	�سوق	�لعمل	

�إبريل	2004،	�الإطار	3-3 					و�لتخفي�سات	�ل�سريبية	�إلى	نمو	قوي	للعمالة	

لماذ�	يو��سل	ح�ساب	�لدخل	�لدولي	في	�لواليات	�لمتحدة	تحقيق

�سبتمبر	2005،	�الإطار	2-1 					فائ�ش،	وهل	�سي�ستمر	على	هذ�	�لمنو�ل؟	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	4-1 هل	ت�سبح	�لهند	محركا	للنمو	�لعالمي؟	

�سبتمبر	2005،	�الإطار	1-2 �الدخار	و�ال�ستثمار	في	�ل�سين	

تعديل	تقدير�ت	�إجمالي	�لناتج	�لمحلي	في	�ل�سين:

�إبريل	2006،	�الإطار	6-1 					ماذ�	يعني	ذلك	بالن�سبة	لل�سين	و�القت�ساد	�لعالمي؟	

ما	هي	�لدرو�ش	�لم�ستفادة	من	�لدر��سات	�لقطرية	لتاأثير	�لعولمة

�أكتوبر	2007،	�الإطار	2-4 					على	عدم	�لم�ساو�ة؟	�أمثلة	من	�لمك�سيك	و�ل�سين	و�لهند	

�إبريل	2010،	�الإطار	1-4 �ليابان	بعد	�تفاق	بالز�	

�إبريل	2010،	�الإطار	2-4 مقاطعة	تايو�ن	�ل�سينية	في	�أو�خر	�لثمانينات	

�إبريل	2011،	�الإطار4-1 هل	�أدت	�تفاقية	بالز�	�إلى	�سياع	�لعقود	في	�ليابان؟	

ثاني ع�صر: مو�صوعات خا�صة

�إبريل	2008،	�لف�سل	�لر�بع تغري	�ملناخ	و�القت�ساد	�لعاملي	

�الرتفاع	�لم�ستمر	في	ملكية	�ل�سيار�ت	في	�القت�ساد�ت	�ل�ساعدة:

�إبريل	2008،	�الإطار	1-4 					�نعكا�ساته	على	تغير	�لمناخ	

�إبريل	2008،	�الإطار	2-4 جنوب	�آ�سيا:	�لتاأثير	�لتو�سيحي	ل�سدمة	مناخية	مفاجئة	

�ل�سيا�سات	�القت�سادية	�لكلية	�لر�مية	�إلى	�لتكيف	ب�سكل	�أكثر	�سال�سة

�إبريل	2008،	�الإطار	3-4 					مع	�سدمات	�لمناخ	�لمفاجئة		

�لتاأمين	�سد	�لكو�رث	و�سند�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�ستوى	�ل�سيا�سات	من	�أجل	تخفي�ش	�النبعاثات		

�إبريل	2008،	�الإطار	6-4 جو�نب	�لتعقيد	في	ت�سميم	�سيا�سات	�لتخفيف	�لمحلية		






