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استعراض عام

بعد مخس سنوات من اندالع األزمة املالية العاملية، ال يزال االقتصاد 
املُنَتهجة يف  التوسعية  النقدية  السياسات  ومل تفلح  فوضى.  حالة  العاملي يف 
الطلب  وتقوية  االئتمانات  توفري  زيادة  يف  الرئيسية  املتقدمة  االقتصادات 
يف  األجور  وتقليص  املايل  التقشف  تدابري  قتامًة  الصورة  ومما يزيد  الكلي. 
املدى  بل على  القصري فحسب،  املدى  املتقدمة ال على  البلدان  من  العديد 
االختالالت  تصحيح  تتحمل عبء  العجز  بلدان  وال تزال  أيضًا.  املتوسط 
العاملية اليت أسهمت يف اندالع األزمة املالية، األمر الذي يزيد من حدة القوى 

االنكماشية يف االقتصاد العاملي.
وتتواصل هيمنة العمليات املالية على األنشطة االقتصادية احلقيقية، بل 
إن هذه اهليمنة رمبا تكون قد تزايدت. ومع ذلك فإن اإلصالحات املالية على 
املستوى الوطين كانت خجولة يف أفضل األحوال، وقد سارت ببطء شديد 
واضعو  دعا  اإلطالق. ويف عامي 2008 و2009،  على  أو أهنا مل حتدث 
السياسات يف عدة بلدان قوية اقتصاديًا إىل إجراء إصالحات عاجلة للنظام 
النقدي واملايل الدويل. غري أن زخم االندفاع حنو اإلصالح قد تالشى منذ 
ذلك احلني ومل يعد له وجود يف جدول األعمال الدويل. وبالتايل فإن آفاق 

االقتصاد العاملي وبيئة التنمية العاملية ال تزال غامضة إىل حد بعيد.
وقد استطاع بعض البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
البلدان  اليت شهدهتا  املالية واالقتصادية  تأثري األزمات  التخفيف من  انتقالية 
إال أنه  توسعية.  اقتصادية كلية  انتهاج سياسات  املتقدمة وذلك من خالل 
ظهور سوى  وعدم  االستجابة  هذه  أحدثتها  اليت  اآلثار  احنسار  إىل  بالنظر 
هذه  ال تزال  اخلارجية،  االقتصادية  البيئة  يف  ن  التحسُّ عالمات  من  القليل 

االقتصادات تسعى جاهدة الستعادة زخم منوها.
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اليت  والبلدان  النامية  البلدان  صادرات  كانت  الكبري،  الكساد  فقبل 
انتقالية تشهد منوًا سريعًا بفضل الطلب االستهالكي  متر اقتصاداهتا مبرحلة 
مة وال سيما الواليات املتحدة. ويبدو أن هذا يربر  املتنامي يف البلدان املتقدِّ
ه حنو التصدير. ولكن توسع االقتصاد العاملي، وإن  اعتماد منوذج للنمو املوجَّ
النامية، كان يستند إىل أمناط طلب ومتويل  البلدان  كان مواتيًا للعديد من 
عاملية غري قابلة لالستمرار. ولذلك فإن العودة إىل انتهاج استراتيجيات النمو 
السابقة الندالع األزمة ال ميكن أن يكون خيارًا مطروحًا. بل إنه من أجل 
التكيُّف مع ما يبدو اآلن أنه حتول هيكلي يف االقتصاد العاملي، ُيضطر العديد 
من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إىل إعادة النظر 
يف استراتيجياهتا اإلمنائية اليت كانت تعتمد اعتمادًا مفرطًا على الصادرات 

من أجل حتقيق النمو.
على  أساسًا  تعتمد  اليت  النمو  استراتيجيات  إن  القول  نافلة  ومن 
َتعَمد  القصوى عندما  أم آجاًل، حدودها  تبلغ، عاجاًل  أن  الصادرات ال بد 
بلدان كثرية إىل انتهاج هذه االستراتيجيات نفسها ويف الوقت نفسه: فالتنافس 
بني االقتصادات على أساس خفض تكاليف وحدة العمل والضرائب إمنا ُيفضي 
إىل سباق حنو اهلاوية وال ينشأ عنه سوى القليل من املكاسب اإلمنائية بينما 
تترتب عليه عواقب اجتماعية قد تبلغ حد الكارثة. ويف الوقت الراهن الذي 
ُيتوقع فيه أن يظل منو الطلب يف البلدان املتقدمة ضعيفًا لفترة ممتدة من الزمن، 
أخذت حدود استراتيجية النمو هذه تصبح أكثر وضوحًا. ولذلك ال بد من 
استعادة توازن القوى املحركة للنمو، مع إعطاء وزن أكرب للطلب املحلي. 
وهذا سيطرح حتديًا هائاًل أمام مجيع البلدان النامية، رغم أن األمر سيكون 
أكثر صعوبًة بالنسبة لبعض هذه البلدان منه بالنسبة لبعضها اآلخر. وعلى أية 
حال، فإن األمر سيتطلب النظر من منظور جديد إىل دور األجور والقطاع 
العام يف عملية التنمية. وخبالف استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات، 
ميكن للبلدان كافًة أن تنتهج يف الوقت نفسه استراتيجيات إمنائية تعطي الطلب 
املحلي من أجل حتقيق النمو دورًا أكرب مما كان عليه احلال يف املاضي دون أن 
تترتب على ذلك آثار "إفقار اجلار" ودون حدوث تنافس على تقليص لألجور 
والضرائب يفضي إىل نتائج عكسية. وُيضاف إىل ذلك أنه إذا استطاع العديد 
من الشركاء التجاريني يف العامل النامي توسيع الطلب املحلي يف الوقت نفسه، 

فسيكون بإمكاهنم دفع عجلة التجارة بني اجلنوب واجلنوب.
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 ما من انتعاش مستمر لالقتصاد العاملي 
يلوح يف األفق

ال يزال االقتصاد العاملي يشّق طريقه بصعوبة للعودة إىل مسار منو قوي ومطرد. 
ومن املتوقع ملعدل الناتج العاملي الذي بلغ 2.2 يف املائة يف عام 2012 أن يزيد بنسبة 
البلدان  تسجل  أن  ُيتوقع  السابقة،  السنوات  يف  وكما حدث  عام 2013.  يف  مماثلة 
املتقدمة أضعف أداء، فتبلغ نسبة الزيادة يف الناتج املحلي اإلمجايل قرابة 1 يف املائة. ومن 
املتوقع أن يبلغ معدل النمو يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 5 

يف املائة و3 يف املائة، على التوايل.
من  ويف عدد  املتقدمة  البلدان  من  العديد  يف  االقتصادي  النشاط  يزال  وال 
االقتصادات السوقية الناشئة يعاين وطأة آثار األزمة املالية واالقتصادية اليت اندلعت يف 
عام 2008 وآثار العمليات املالية واالختالالت املحلية والدولية اليت أفضت إىل حدوث 
األزمة. إال أن ضعف النمو املستمر يف عدة بلدان قد ُيعزى جزئيًا أيضًا إىل السياسة 

االقتصادية الكلية احلالية اليت تنتهجها هذه البلدان.
ويف االحتاد األورويب، من املتوقع أن يتقلص الناتج املحلي اإلمجايل للسنة الثانية 
على التوايل. وُيحتمل أن يكون االنكماش االقتصادي أكثر حدة يف منطقة اليورو منه يف 
سائر بلدان االحتاد األورويب. ويظل الطلب اخلاص ضعيفًا خصوصًا يف اقتصادات البلدان 
اليت تقع على أطراف املنطقة وذلك بسبب ارتفاع معدالت البطالة، وتقلص األجور، 
وتدين مستوى ثقة املستهلك، وعدم اكتمال عملية ضبط أوضاع امليزانية. وبالنظر إىل 
استمرار عملية تقليص حجم الديون، أخفقت السياسات النقدية التوسعية يف تشجيع 
املصارف على تقدمي االئتمانات اجلديدة اليت متس حاجة القطاع اخلاص إليها واليت ميكن 
أن ُتعيد تنشيط الطلب. ويف هذا السياق، يؤدي تزايد نزعة التقشف املايل إىل جعل 
العودة السريعة إىل مسار منو أعلى أمرًا مستبعدًا. والواقع أن حماوالت حل األزمة يف 
منطقة اليورو من خالل تدابري التقشف املايل قد تؤدي إىل نتائج عكسية وخيمة ألن هذا 
التقشف إمنا ُيضيف دفعة انكماشية إىل طلب خاص ضعيف أصاًل. فبلدان منطقة اليورو 
اليت كانت األشد معاناة من األزمة ال تزال تعاين ظروفًا مناوئة إىل حد بعيد، يف حني 
أن النمو الذي شهدته بلدان الفائض قد استند يف الغالب إىل قوة الصادرات. وبالنظر 
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إىل أن حكومات هذه البلدان األخرية قد أعرضت عن حفز النمو املحلي بوسائل أخرى 
غري السياسة النقدية، فإن عدم التوازن داخل املنطقة ال يزال مستمرًا.

وعلى املستوى العاملي، جتدر مالحظة أن اليابان تقاوم اجتاه التقشف احلايل عن 
طريق توفري حوافز مالية قوية إىل جانب التوسع النقدي هبدف إنعاش النمو االقتصادي 
وكبح االجتاهات االنكماشية. ومن شأن هذه التدابري أن تساعد يف املحافظة على منو 
الناتج املحلي اإلمجايل لليابان مبعّدل يقارب 2 يف املائة يف عام 2013. ومن املتوقع 
أن تسجل الواليات املتحدة منوًا مبعدل مماثل وإن كان يستند إىل جمموعة خمتلفة من 
العوامل. فبفضل عوامل منها إحراز تقدم ذي شأن يف تعزيز قطاعها املصريف، بدأ الطلب 
املحلي اخلاص يتجه حنو االنتعاش. ومن جهة ثانية، أخذت ختفيضات اإلنفاق العام، 
مبا يف ذلك اإلنفاق ألغراض االستثمار الالزم يف البنية التحتية، تؤثر تأثريًا انكماشيًا. 
وبالنظر إىل عدم وضوح املحصلة الصافية هلذه الزنعات املتعارضة، فإن هناك أيضًا قدرًا 
كبريًا من الغموض وعدم التيقن مما إذا كان انتهاج السياسة النقدية التوسعية سيستمر.

الطلب املحلي يقود النمو يف العديد من البلدان النامية
املائة  بني 4.5 و5 يف  يتراوح  منو  معدل  النامية  البلدان  تسجل  أن  املتوقع  من 
يف عام 2013، وهو معدل مماثل ملا كان عليه يف عام 2012. ويف العديد من هذه 
البلدان، كان النمو ناشئًا عن الطلب املحلي أكثر منه عن الصادرات، حيث إن الطلب 
التدفقات  املتقدمة ظل ضعيفًا. وباإلضافة إىل ذلك، ظلت  اخلارجي من االقتصادات 
الفائدة األعلى مستوى مما هي  اجتذبتها أسعار  اليت  القصرية األجل  الوافدة  الرأمسالية 
عليه يف البلدان املتقدمة الرئيسية متارس ضغطًا يف اجتاه رفع قيمة عمالت عدة اقتصادات 

سوقية ناشئة، مما أضعف قطاعاهتا التصديرية.
وكان منو الناتج يف عام 2012، كما يف السابق، قويًا يف شرق وجنوب وجنوب 
شرق آسيا، حيث بلغ 5.3 يف املائة، ولكن تباطؤًا حدث يف اآلونة األخرية، مما يعكس 
مسامهة  سجلت  ويف الصني،  الرئيسية.  الصادرات  أسواق  بعض  من  الطلب  ضعف 
صايف الصادرات يف منو الناتج املحلي اإلمجايل املزيد من التراجع، بينما ظل االستثمار 
الثابت واالستهالك اخلاص يقودان توسع الناتج وذلك بفضل تزايد األجور على حنو 
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أسرع. كما أن الطلب املحلي الذي تشجعه خمتلف التدابري املتخذة على صعيد سياسات 
الدخل يف عدد من البلدان األخرى يف املنطقة، مثل اهلند وإندونيسيا والفلبني وتايلند، 
قد أخذ يدَعم أيضًا منو الناتج الذي قد يتسارع بالتايل بوترية معتدلة يف عام 2013 

يف املنطقة ككل.
ل معدل النمو االقتصادي يف غرب آسيا تباطؤًا ُمذهاًل، من 7.1 يف املائة  وسجَّ
يف عام 2011 إىل 3.2 يف املائة يف عام 2012، وهو مستوى من املتوقع أال يتغري يف 
عام 2013. وكان لضعف الطلب اخلارجي، خصوصًا من أوروبا، أثره على املنطقة 
بأكملها، وال سيما على تركيا اليت سجل معدَّل منوها اخنفاضًا حادًا من حنو 9 يف املائة 
يف عامي 2010 و2011 إىل 2.2 يف املائة يف عام 2012. وقد حافظت بلدان جملس 
التعاون اخلليجي على برامج إنفاق عام كبرية هتدف إىل دعم الطلب املحلي والنمو، 
رغم تقليص مستوى إنتاجها النفطي خالل الربع األخري من عام 2012 من أجل دعم 

أسعار النفط.
ومن املتوقع أن يتباطأ معدل النمو يف أفريقيا يف عام 2013 بسبب ضعف األداء 
يف مشال أفريقيا حيث انعكست حالة عدم االستقرار السياسي اليت شهدهتا بعض البلدان 
يف السنوات األخرية يف حدوث تقلبات قوية يف مستويات النمو. وعلى النقيض من 
ذلك، فإن منو الناتج املحلي اإلمجايل ألفريقيا جنويب الصحراء الكربى ظل مستقرًا عند 
معدل يزيد عن 5 يف املائة وذلك بفضل استمرار ارتفاع مستوى حصائل صادراهتا من 
السلع األولية، والقوة النسبية لالستثمار العام واخلاص يف بعض البلدان. غري أن أكرب 
اقتصادين يف هذه املنطقة، أي نيجرييا وجنوب أفريقيا، يواجهان خماطر تراجع كبرية 
جانب  تعتري  اليت  الضعف  أوجه  بعض  إىل  إضافة  اخلارجي  الطلب  اخنفاض  بسبب 
العرض. وعالوًة على ذلك، فإن عدة بلدان من بلدان املنطقة اليت تندرج يف فئة أقل 
البلدان منوًا ظلت عرضة للتأثر حبدوث تقلبات مفاجئة وحادة يف الطلب على بعض 

السلع األساسية.
الالتينية  ثابتًا نسبيًا يف منطقة أمريكا  النمو  املتوقع أن يظل معدل  كما أن من 
والبحر الكارييب حيث يبلغ يف متوسطه قرابة 3 يف املائة، وذلك بالنظر إىل أن تباطؤ 
يعوضه منو أسرع يف كل من  أن  ُيحتمل  املكسيك،  مبا فيها  البلدان،  النمو يف بعض 
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األرجنتني والربازيل. وعلى العموم فإن ما حيرك النمو يف هذه املنطقة هو الطلب املحلي 
املستند إىل االستهالك العام واخلاص.

أدائها  يف  تراجعيًا  اجتاهًا  انتقالية  مبرحلة  متر  اليت  االقتصادات  سجلت  وقد 
االقتصادي. وبفعل تأثري األزمة املستمرة يف معظم أحناء أوروبا الغربية، دخلت معظم 
عام 2012.  يف  كساد  حالة  يف  أوروبا  شرق  جنوب  لبلدان  االنتقالية  االقتصادات 
وحافظت البلدان األعضاء يف رابطة الدول املستقلة على معدل منو يزيد عن 3 يف املائة 
يف عام 2012 بفضل وجود طلب حملي قوي، ولكنه من املتوقع أن يسجل هذا املعدل 
تباطؤًا طفيفًا يف عام 2013. وتظل اآلفاق االقتصادية للمنطقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

بأداء اقتصاد االحتاد الروسي وكذلك بالتطورات املتصلة بأسعار السلع األساسية. 
إىل  أدى  قد  كمجموعة،  النامية،  لالقتصادات  السريع  التوسع  أن  إىل  وبالنظر 
تزايد وزهنا يف االقتصاد العاملي، فإن منطًا جديدًا من النمو العاملي قد أخذ يف الظهور 
البلدان  لصادرات  الرئيسية  األسواق  متثل  املتقدمة  البلدان  تظل  وبينما  ما يبدو.  على 
ارتفعت  قد  العاملي  االقتصاد  منو  يف  األخرية  البلدان  هذه  مسامهة  نسبة  فإن  النامية، 
يف  املائة  يف   40 قرابة  إىل  املاضي  القرن  من  التسعينات  عقد  يف  املائة  يف   28 من 
الفترة 2003-2007، واىل ما يقارب 75 يف املائة منذ عام 2008. غري أن معدل منو 
هذه االقتصادات قد تباطأ يف السنوات األخرية. وإذا استطاعت البلدان النامية أن تقوي 
التجارة بني اجلنوب واجلنوب يف إطار استراتيجياهتا اإلمنائية،  الطلب املحلي يف  دور 
فقد يكون بإمكاهنا أن تواصل منوها بوترية سريعة نسبيًا، مع متتعها بإمكانات متزايدة 
تتمثل يف اعتمادها على بعضها البعض من أجل توسيع الطلب الكلي. إال أنه ال ميكن 
أن ُيتوقع منها أن تنتشل البلدان املتقدمة من مسار منوها املتباطئ من خالل رفع مستوى 

وارداهتا من هذه البلدان.

توسع التجارة العاملية توقف فعليًا
مل تستعد التجارة الدولية يف السلع واخلدمات معدل منوها السريع الذي شهدته السنوات 
الفترة 2008-2009 مث  فبعد حدوث اخنفاض حاد يف  اندالع األزمة.  اليت سبقت 
انتعاش سريع يف عام 2010، زاد حجم التجارة يف السلع بنسبة 5 يف املائة فقط يف 
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عام 2011 وبأقل من 2 يف املائة يف عام 2012، وقد أثَّر ذلك على االقتصادات املتقدمة 
والنامية واالنتقالية على حد سواء. 

وكان تباطؤ النشاط االقتصادي يف البلدان املتقدمة عاماًل ُيعزى إليه معظم التباطؤ 
بنسبة  السلع  األوروبية من  الواردات  تقلصت  ففي عام 2012،  الدولية.  التجارة  يف 
بلغت قرابة 3 يف املائة من حيث احلجم وبنسبة 5 يف املائة من حيث القيمة. وكان 
الضعف الشديد الذي اعترى التجارة داخل أوروبا سببًا ُيعزى إليه ما يقارب 90 يف املائة 
من االخنفاض الذي سجلته الصادرات األوروبية يف عام 2012. ومل تنتعش صادرات 
الذي حدث يف عام 2011،  الزلزال  الناجم عن  اليابان بعد من حالة هبوطها احلاد 
بينما ظل حجم وارداهتا ينمو بوترية معتدلة. ومن بني االقتصادات املتقدمة الرئيسية، 
استطاعت الواليات املتحدة وحدها أن حتافظ على معدل منو إجيايب لتجارهتا الدولية 

رغم أنه يبدو أن معدل هذا النمو أخذ يتباطأ يف عام 2013. 
كما سجلت التجارة تراجعًا كبريًا يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 
مبرحلة انتقالية. وقد سجلت الصادرات وكذلك الواردات منوًا متباطئًا يف عام 2012 
االستثناء  أفريقيا  وكانت  النامية.  املناطق  معظم  يف  عام 2013  من  األوىل  واألشهر 
األهلية.  بالزناعات  سابقًا  تأثرت  اليت  البلدان  يف  الصادرات  انتعشت  حيث  الوحيد 
واخنفض معدل منو الصادرات إىل 4 يف املائة يف البلدان النامية ككل. وقد مشل هذا 

التباطؤ البلدان اآلسيوية اليت كان هلا يف السابق دور كبري يف تعزيز التجارة الدولية. 
وتراجع معدل منو حجم الصادرات الصينية من متوسط سنوي قدره 27 يف املائة 
املائة يف  املائة يف عام 2011 مث إىل 7 يف  الفترة 2002-2007 إىل 13 يف  خالل 
عام 2012، وهو معدل أدىن من معدل منو ناجتها املحلي اإلمجايل. ويف الوقت نفسه، 
تراجع معدل منو حجم واردات الصني ليصل إىل 6 يف املائة يف عام 2012 بعد أن 
كان قد بلغ ما متوسطه 19 يف املائة يف الفترة املمتدة بني عام 2002 وعام 2007. 
أما املناطق اليت ُتصّدر نسبة كبرية من السلع األولية )أي أفريقيا، وغرب آسيا، وأمريكا 
الالتينية وإن يكن بدرجة أقل( فهي وحدها اليت سجلت زيادة كبرية يف صادراهتا إىل 
الصني. وسجلت عدة بلدان آسيوية ُمصّدرة للمنتجات امُلصنَّعة تباطؤًا كبريًا يف منو 
جتارهتا اخلارجية. ومل يكن هذا نتيجة الخنفاض الواردات من أوروبا فحسب، بل إنه 

نتج أيضًا عن تباطؤ النمو يف بعض املناطق النامية، وخصوصًا يف شرق آسيا. 
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يف  التجارة  أمناط  على   2009-2008 الفترة  شهدهتا  اليت  األزمة  أثَّرت  وقد 
من  أدىن  املتقدمة  املناطق  واردات مجيع  وتظل  السواء.  على  والنامية  املتقدمة  البلدان 
اليت  هي  املتحدة  الواليات  ووحدها  األزمة،  اندالع  قبل  عليه  كانت  الذي  املستوى 
السابق  الذروة  مستوى  من  أعلى  مستوى  إىل  مستوى صادراهتا  ترفع  أن  استطاعت 
الذي بلغته يف آب/أغسطس 2008. ومن جهة ثانية، وصلت الصادرات من جمموعة 
مستويات  عن  املائة  يف   22 مبا نسبته  يزيد  مستوى  إىل  الناشئة  السوقية  االقتصادات 
الذروة اليت بلغتها قبل حدوث األزمة، بينما كان الرقم املقابل اخلاص بوارداهتا أعلى 
مبا نسبته 26 يف املائة. إال أن وترية منو جتارة هذه االقتصادات سجلت تباطؤًا كبريًا: 
فخالل السنوات اليت سبقت اندالع األزمة، أي بني عام 2002 وعام 2007، سجل 
حجم صادرات هذه البلدان معدل منو سنوي بلغ يف متوسطه 11.3 يف املائة، ولكنه 
اخنفض ليصل إىل 3.5 يف املائة فقط خالل الفترة املمتدة بني كانون الثاين/يناير 2011 
ونيسان/أبريل 2013. كما أن معدل منو حجم واردات هذه البلدان تراجع من 12.4 

يف املائة إىل 5.5 يف املائة على مدى الفترة نفسها.
الدولية يسلط  التجارة  الذي شهدته  العام هذا  التراجع  العموم فإن اجتاه  وعلى 
الضوء على جوانب الضعف اليت ال تزال البلدان النامية تواجهها يف وقت يشهد منوًا 
واهنًا يف البلدان املتقدمة. كما أن يف ذلك داللة على أن البيئة التجارية اخلارجية ُيحتمل 

أن تكون أقل مواتاة خالل السنوات القليلة املقبلة. 

 اخلصائص املميزة الجتاه تراجع طويل األمد 
يف االقتصادات املتقدمة

إلجياد  سعيها  يف  كمجموعة،  مة،  املتقدِّ البلدان  تواجه  اليت  الصعوبات  إن 
شهدته  الذي  الكساد  أعقاب  يف  مستدمي  انتعاش  مسار  إىل  هبا  يفضي  الطريق الذي 
الفترة 2008-2009 تدل على أن األزمة األخرية تتسم بطابع خمتلف متامًا عن طابع 
األزمات الدورية اليت حدثت يف املاضي. ففي الفترة من عام 2008 إىل عام 2012، 
بلغ متوسط معدل منو الناتج العاملي 1.7 يف املائة فقط، وهو معدل أبطأ بكثري مما كان 
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عليه خالل أي فترة من الفترات اخلمسية السنوات اليت أعقبت حاالت الكساد اليت 
شهدها االقتصاد العاملي منذ عقد السبعينات من القرن املاضي. 

ويف ظل هذا الوضع، يلزم انتهاج سياسات توسعية حلفز الطلب املحلي واستعادة 
يركزون  السياسات  واضعو  ما برح  ذلك،  من  بداًل  إال أنه  والشركات.  األسر  ثقة 
اهتمامهم على استعادة ثقة األسواق املالية. ومن العناصر املحورية هلذه االستراتيجية 
املنتهجة يف البلدان املتقدمة ما متثل يف تدابري التقشف املايل القائمة على أساس اعتقاد 
اجتاه  نشوء  إىل  املطاف  هناية  تؤدي يف  أن  املرتفعة ميكن  العام  الدين  ِنَسب  أن  مفاده 
عام لتفادي الدين السيادي الذي ميكن أن يفضي إىل زيادة عالوات املخاطر ويفرض 
بالتايل أعباء ديون أشد وطأة على املالية العامة. ومل تؤدِّ هذه االستراتيجية إىل حتقيق 
النتائج املرجوة. فنتيجة االنكماش املايل قد أثرت تأثريًا سلبيًا على النمو وخلق فرص 
الواقع لكي تعوض  الطلب اخلاص مل تتحقق يف  املتوقعة يف  الزيادة  العمل، ذلك ألن 
أو تتجاوز مستوى التخفيضات يف اإلنفاق العام. وُيضاف إىل ذلك أن كون العديد 
من البلدان اليت تربط فيما بينها عالقات جتارية قوية ما برحت تطبق برامج تقشف يف 
اليت أدت هبا  الطريقة  بنفس  الربامج  التأثري االنكماشي هلذه  الوقت نفسه قد ضاعف 
املحفزات املالية املتزامنة يف عام 2009 إىل حتقيق نتائج إجيابية جدًا. وعالوة على ذلك، 
ثبت أن السياسات النقدية ليست ناجعة، وذلك بالنظر إىل أن التوسع النقدي القوي 
مل يتجسد يف شكل زيادة يف القروض املقدمة إىل القطاع اخلاص. وهذا يدل على أنه 
ما مل تكن هناك فرص حلدوث منو يف الطلب، ال يكون تزايد توافر االئتمانات املتاحة 

كافيًا حلفز االستثمار اخلاص وخلق فرص العمل. 
التوسعية تأثري  املالية  التجربة على أنه من املمكن أن يكون للسياسة  وقد دلت 
أثر  السياسة  هلذه  يكون  بالذات،  الوضع  هذا  ففي  احلالة.  هذه  مثل  يف  بكثري  أقوى 
ح  مضاعف قوي بصفة خاصة. فاهلدف املشروع املتمثل يف حتسني املوازين املالية ُيرجَّ
أن يتحقق من خالل زيادة الطلب الكلي ومن مث القاعدة الضريبية وليس من خالل 
االنكماش املايل الذي يقلص الدخل وحيّد من منو العمالة. ويضاف إىل ذلك أن عمليات 
املصارف املركزية اليت تركز على التقليل من خماطر الديون السيادية واحلفاظ على أسعار 
فائدة منخفضة هي عمليات من شأهنا أن تتيح خفض تكاليف خدمة الدين العام وبالتايل 
تقليص نسب الدين العام املتوسط إىل الطويل األجل اليت تعترب مرتفعة إىل حد مفرط. 
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 اإلصالحات اهليكلية ضرورية، ولكن 
أّي نوع من اإلصالحات؟

فإن  املناطق،  ملختلف  االقتصادي  األداء  يف  البارزة  الفوارق  من  الرغم  على 
السياسات املنتهجة على مدى السنوات الثالث املاضية مل تفلح عمومًا يف حل األزمة. 
إجراء إصالحات  يلزم  للطلب،  املعززة  السياسات  إىل  باإلضافة  أنه  وما من شك يف 
هيكلية يف العديد من البلدان تعيد اقتصاداهتا الوطنية واالقتصاد العاملي مرة أخرى إىل 
مسار النمو املستدام. وقد ُطرحت عدة مقترحات لإلصالح، وال سيما ما يتصل منها 
ولكن  املركزية،  املصارف  وعمليات  العامة،  واملالية  العمل،  وسوق  املايل،  بالقطاع 

أسباب األزمة مل تعاجل معاجلة وافية يف مجيع هذه املقترحات. 
القطاع  على  املايل  القطاع  هيمنة  يف  ما متثل  لألزمة  الرئيسية  األسباب  فمن 
احلقيقي. وأسفر حترير العمليات املالية إىل جعل احلكومات تتأثر على حنو متزايد باعتقاد 
مفاده أهنا حتتاج إىل املحافظة على "ثقة" األسواق املالية أو إىل استعادة هذه "الثقة". 
أما اإلصالحات اليت اعُتمدت منذ عام 2008 واليت هتدف إىل حتسني إجراءات الرقابة 
على النظام املصريف ورمسلته فهي مفيدة ولكنه من املستبعد أن تكون كافية للحيلولة 
فاحلكومات  االقتصادي.  االستقرار  هتديد  إىل  املالية  األسواق  أنشطة  تؤدي  أن  دون 
حباجة إىل مراقبة األسواق املالية مراقبة أكثر حزمًا مما كان عليه احلال يف املاضي، وهي 
حباجة أيضًا إىل احلد من قوة هيمنة تلك األسواق على االقتصادات الوطنية واإلقليمية 

واالقتصاد العاملي. 
وعلى مدى العديد من السنوات اليت سبقت اندالع األزمة املالية واالقتصادية، 
كان اإلصالح اهليكلي مرادفًا فعليًا إلضفاء قدر أكرب من املرونة على سوق العمل، 
للخروج من  ُيقترح مرة أخرى كسبيل  وخباصة مرونة األجور. ومثل هذا اإلصالح 
األزمة. ولكن االستراتيجية اليت هتدف إىل تقوية القدرة التنافسية لالقتصادات من خالل 
خفض تكاليف العمل إمنا ُتغفل متامًا حقيقة أن األجور تشكل عادة مصدرًا رئيسيًا من 
مصادر الطلب املحلي. ويضاف إىل ذلك أنه عندما ُتنتهج هذه االستراتيجية من قبل 
العديد من البلدان يف الوقت نفسه فإهنا تفضي إىل حدوث سباق حنو اهلاوية، وتزيد من 
ة  سوء توزيع الدخل، وتشكل خطرًا يتهدد التالحم االجتماعي. وقد كان تزايد حدَّ
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عدم املساواة يف توزيع الدخل عاماًل من العوامل اليت أفضت إىل اندالع األزمة يف املقام 
األول. وبداًل من ذلك، ميكن النتهاج سياسة دخل هتدف إىل التعجيل بنمو االستهالك 
أن ُيسهم إسهامًا حامسًا يف العودة باالقتصادات الوطنية، واالقتصاد العاملي، إىل مسار 

منو أقوى بل وأكثر توازنًا أيضًا. 
وقد تكون اإلصالحات اليت هتدف إىل ضبط أوضاع املالية العامة ضرورية يف العديد 
من البلدان، ولكن هذه اإلصالحات ينبغي أن تراعي السياق العام لالقتصاد الكلي. فاملالية 
العامة ال ميكن أن تدار بنفس الطريقة اليت تدار هبا مالية األسر املعيشية، ذلك ألهنا تؤثر 
حتمًا على االقتصاد بأكمله وعلى السلوك اإلنفاقي للقطاع اخلاص. فاملحاوالت الرامية 
إىل ضبط أوضاع املالية العامة على املدى القصري كانت فاشلة يف أفضل األحوال، وكانت 
هلا نتائج عكسية وآثار مسايرة للتقلبات الدورية يف أسوأ األحوال. فهذا الضبط ألوضاع 
املالية العامة ال ميكن أن يتحقق إال بعد عدة سنوات من النمو االقتصادي املطرد ومن مث 

فإنه ال ينبغي أن ُيعترب شرطًا مسبقًا لتحقيق االنتعاش االقتصادي. 
وقد استجابت املصارف املركزية يف العديد من البلدان املتقدمة ملتطلبات التعامل 
مع األزمة املالية، كما أن املصارف املركزية يف منطقة اليورو استجابت ملتطلبات معاجلة 
األزمة اليت شهدهتا أوضاع املالية العامة لبعض الدول األعضاء، وذلك باعتماد عدد من 
التدابري غري التقليدية. ولكنه قد يتعني على هذه املصارف أيضًا أن جتد سباًل جديدة 
بطريقة  استخدامها  أجل  املالية من  املؤسسات  أخرى غري  االئتمانات جلهات  إلتاحة 

تفضي إىل زيادة الطلب والدخل وفرص العمل. 
وهذه اإلصالحات الوطنية املختلفة تتطلب أيضًا تعاونًا أكثر عزمًا، مبا يف ذلك 
إجراء اإلصالح الضروري منذ أمد بعيد للنظام النقدي الدويل، من أجل حتقيق قدر أكرب 
من التناظر بني جهود التكيف اليت تبذهلا بلدان العجز وتلك اليت تبذهلا بلدان الفائض. 
ويف ظل الوضع الراهن، ميكن لعدة بلدان تتمتع بفوائض كبرية يف احلساب اجلاري أن 

تفعل ما هو أكثر بكثري للمساعدة يف إنعاش االقتصاد العاملي. 
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 االقتصادات النامية واالنتقالية: أداء أفضل 
ولكن مع استمرار القابلية للتأثُّر

إن أحد أهم التغيُّرات يف شكل االقتصاد العاملي ما يتمثَّل يف الزيادة اليت سّجلتها 
نسبة مسامهة البلدان النامية يف الناتج املحلي اإلمجايل العاملي. وقد أدَّى اندالع األزمة 
يف  النمو  تراجع  حيث  االجتاه،  هذا  تعزيز  إىل  البداية،  يف  العاملية،  واملالية  االقتصادية 
بوترية أسرع  لينتعش  بينما عاد  أبطأ  بوترية  الفترة 2009-2008  النامية يف  البلدان 
البلدان  مسامهة  نسبة  اخنفضت  لذلك،  ونتيجًة  مة.  املتقدِّ البلدان  يف  مبا حدث  مقارنًة 
إىل  عام 1990  يف  املائة  يف   79 من  العاملي  اإلمجايل  املحلي  الناتج  يف  مة  املتقدِّ
قرابة 60 يف املائة يف عام 2012، بينما زادت حصة البلدان النامية بأكثر من ضعف: 
من 17 يف املائة إىل 36 يف املائة، على مدى الفترة نفسها. وحدث معظم هذا التغيُّر 

ابتداًء من عام 2004 فصاعدًا.
مة تظل تشكل عاماًل حامسًا  إال أن التطورات االقتصادية اليت شهدهتا البلدان املتقدِّ
بالنسبة للنمو يف البلدان النامية. فالواقع أن تراجع وترية النمو يف هذه املجموعة األخرية من 
البلدان خالل عقد التسعينات من القرن املاضي، وخصوصًا يف الفترة 2007-2003، 
البلدان.  هذه  يف  الكلي  الطلب  تكوين  يف  الدولية  التجارة  نسبة  بتزايد  مرتبطًا  كان 
بالبيئة االقتصادية  تزايد توجهها حنو اخلارج، مقترنًا  النامية  البلدان  ومما أسهم يف منو 
اخلارجية املواتية عمومًا، مثل تزايد واردات البلدان املتقدِّمة )خصوصًا الواليات املتحدة( 
وارتفاع أسعار السلع األساسية إىل مستويات قياسية، وال سيما خالل السنوات اخلمس 

السابقة الندالع األزمة احلالية.
بترّدي  للتأثُّر  القابلية  التصدير تعين زيادة  النمو املوّجهة حنو  غري أن استراتيجية 
البيئة اخلارجية، مثلما حدث منذ عام 2008. فقد كان للصدمات الدولية اليت شهدهتا 
الفترة 2008-2009 فيما يتعلَّق باألسعار والطلب تأثرٌي شديٌد على كل من مصدري 
السلع األولية ومصدري املنتجات املصّنعة. وكان االنتعاش الذي حصل الحقًا أكثر 
تتألف صادراهتا من نسبة كبرية من  اليت  البلدان  املفيد أكرب على  تأثريه  سرعًة وكان 

السلع األولية، مقارنًة بتلك البلدان اليت تصدِّر منتجات مصّنعة أساسًا. 
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للتجارة  أن يكون  يتعّين  قد  أنه  مة على  املتقدِّ البلدان  الطلب من  ويدل ضعف 
بني اجلنوب واجلنوب دوٌر أكرب يف استراتيجيات منو البلدان النامية. ويف هذا الصدد، 
تنطوي هذه التجارة على إمكانات أكرب مما كان عليه احلال يف املاضي وذلك بالنظر 
إىل أن نسبة التجارة بني اجلنوب واجلنوب يف جمموع التجارة العاملية قد ارتفعت من 
مستوى يقل قلياًل عن 30 يف املائة يف عام 1995 إىل مستوى يزيد قلياًل عن 40 يف 
املائة يف عام 2012. وعالوًة على ذلك، عادًة ما تكون نسبة املصنوعات يف صادرات 
بلد من البلدان النامية إىل بلدان نامية أخرى، والقيمة املضافة يف هذه التجارة، أعلى 
الدور  مة، مما يدل على  املتقدِّ البلدان  البلد إىل  بكثري مما تكون عليه يف صادرات هذا 

اإلمنائي املحتمل للتجارة بني اجلنوب واجلنوب.

اجتاهات أسعار السلع األساسية وآفاق تطوُّرها
كان النمو السريع للناتج يف العديد من االقتصادات النامية واالنتقالية، حىت اندالع 
األزمة املالية وحدوث الكساد الكبري يف الفترة 2008-2009، نتيجًة ملا سجلته هذه 
وقد  مة.  املتقدِّ البلدان  إىل  املصنعة  املنتجات  قوية يف صادرات  زيادة  من  االقتصادات 
أسهم هذا بدوره يف ارتفاع حصائل صادرات بلدان نامية أخرى تعتمد على صادراهتا 
أيضًا  األخرية  البلدان  هذه  استفادت  اجلديدة،  األلفية  بداية  ومنذ  األولية.  السلع  من 
نتيجًة  فقط  مل يكن  تغيٌُّر  وهو  التجاري،  التبادل  معّدالت  اجتاه  يف  تغيُّر  من حدوث 
حلدوث حركة تصاعدية يف اجتاه أسعار السلع األساسية على املدى املتوسط، وهو اجتاه 
مل يتوّقف إال لوقت وجيز يف الفترة 2008-2009، بل إنه كان أيضًا نتيجًة حلدوث 
اخنفاض يف األسعار العاملية لبعض املنتجات املصّنعة، وخباصة املصنوعات الكثيفة العمالة. 
ويدلُّ تزايد الطلب على السلع األساسية يف البلدان النامية اليت تسجل منوًا سريعًا، 
من  العديد  أسعار  مستويات  ارتفاع يف  من  ذلك  على  وما يترّتب  الصني،  وال سيما 
السلع األولية، على حدوث حتوُّل هيكلي يف العوامل األساسية املادية لعمل األسواق. 
جانب  يف  االستجابة  بطء  أيضًا  دعمه  قد  لألسعار  التصاعدي  االجتاه  هذا  كما أن 
العرض، حيث إن اخنفاض األسعار إىل مستويات قياسية يف فترة التسعينات من القرن 
املاضي قد أفضى إىل نقص يف االستثمار، امتدَّ لفترة طويلة، يف القدرة اإلنتاجية ملنتجي 
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عدد من أهم السلع األساسية، خصوصًا يف قطاعي املعادن والتعدين. ويف الوقت نفسه، 
ة  أدَّى تزايد وجود املستثمرين املاليني يف أسواق السلع األساسية إىل التخفيف من حدَّ
مشكلة تقلُّب األسعار. ومن الصعوبة مبكان، يف ظل البيئة االقتصادية العاملية الراهنة اليت 
يكتنفها الغموض، إعداد إسقاطات تبيِّن منحى تطوُّر أسعار السلع األساسية مستقباًل، 
اجتاهات  على  تأثريًا كبريًا  ستؤثِّر  النامية  البلدان  منو  آفاق  أن  ما من شك يف  إال أنه 

الطلب على السلع األساسية يف املستقبل.
ومن شأن استمرار النمو السكاين السريع وارتفاع مستويات الدخل يف البلدان 
أنه مع  إىل ذلك  ة سلع غذائية. وُيضاف  الطلب على عدَّ تزايد  إىل  يفضيا  أن  النامية 
الطلب على  الطلب، مبا يف ذلك  تزايد  استبعاد احتمال زيادة اإلنتاج مبا يتماشى مع 
أنواع الوقود األحيائي، ميكن أن تظل أسعار السلع األساسية الزراعية مرتفعًة على مدى 

العقد املقبل.
د أوضاع الطلب يف أسواق العديد من السلع  وهناك عدٌد من العوامل اليت حتدِّ
هذه  ومن  البناء.  ويف قطاع  املصنوعات  إلنتاج  كمدخالت  ُتستخدم  اليت  األولية 
العوامل ما إذا كانت الصني ستنجح يف إعادة التوازن لنموها من خالل حتقيق زيادة 
يف االستهالك املحلي. ومثة عامل ثاٍن هو ما إذا كانت البلدان النامية األخرى الكثيفة 
السكان والسريعة النمو ستتحول حنو مرحلة منو اقتصادي وتصنيع تقوم على استخدام 
أكثر كثافًة للسلع األساسية. وحىت إذا تباطأ منو الناتج املحلي اإلمجايل للصني، مما يسفر 
عن اخنفاض يف استخدام بعض السلع األساسية، فإن عملية التصنيع اجلارية فيها وارتفاع 
دخل الفرد ميكن أن يظل هلما تأثري كبري يف األسواق العاملية، وذلك بالنظر إىل حجم 
اقتصاد هذا البلد. وباإلضافة إىل ذلك، إذا انتهجت بلدان نامية أخرى كبرية وذات 
كثافة سكانية عالية مسار التصنيع السريع، فإن إمكانيات الطلب على السلع األساسية 
الصناعية، خصوصًا املعادن، ميكن أن تظل قوية. كما أن تطوير البنية التحتية املرتبط 
ر السريعة ينطوي أيضًا على إمكانات قوية فيما يتعلَّق بزيادة الطلب على  بعملية التحضُّ

السلع األساسية.
وُيضاف إىل ذلك أن ارتفاع مستويات املعيشة يف العديد من البلدان النامية ميكن 
ن يف كفاءة استخدام  أن يقّوي الطلب على الطاقة على املدى املتوسط رغم حدوث حتسُّ
الطاقة، األمر الذي ميكن أن ُيسهم يف حدوث اخنفاض يف استخدام الطاقة بالنسبة لكل 
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وحدة من وحدات الناتج املحلي اإلمجايل. وقد تظل أسعار النفط عند مستويات عالية 
قياسيًا حىت ولو اخنفضت قلياًل مقارنًة باملستويات اليت بلغتها يف الفترة 2012-2011 
وذلك بالنظر إىل أن الطلب من بعض البلدان النامية اليت تشهد منوًا سريعًا سيظل يرتفع 

وألن تكاليف استغالل اإلمدادات اجلديدة أعلى من تلك املتصلة باملصادر التقليدية.
اليت سجلتها على  بالسرعة  السلع األساسية  العموم، قد ال ترتفع أسعار  وعلى 
مدى العقد املاضي ولكنها، بعد إجراء بعض التعديالت يف اجتاه االخنفاض على املدى 
القصري، ستستقر عند مستوى مرتفع نسبيًا مقارنًة مبا حدث يف أوائل سنوات العقد 
األول من األلفية اجلديدة. غري أن هذا ال ينبغي أن يفضي إىل حالة رضا عن الذات يف 
تصميم استراتيجيات التنمية يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية. فالتحدي الرئيسي الذي 
ال يزال يواجه هذه البلدان هو حتدي ختصيص حصة عادلة من ريوع استغالل املوارد 
تنويع وحتسني  أجل حفز  من  احلقيقي  االقتصاد  االستثمار يف  اإليرادات حنو  وتوجيه 

اإلنتاج والصادرات.

 استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات 
أخذت تبلغ حدودها القصوى

إن إحدى املشاكل الرئيسية اليت تواجه واضعي السياسات يف االقتصادات النامية 
واالنتقالية اليت تتألف صادراهتا من نسبة عالية من املنتجات املصّنعة هي مشكلة أن منو 
صادراهتا ومستويات الدخل يف بلداهنا ُيحَتمل أن يتأثَّر سلبًا باستمرار بطء منو اإلنفاق 
ة سنوات قادمة. ويف عدد من هذه البلدان، كان  مة على مدى عدَّ النهائي للبلدان املتقدِّ
ع قطاعاهتا الرمسية  إنتاج السلع املصّنعة لتصديرها إىل السوق العاملية القوة الدافعة لتوسُّ
احلديثة ولكن الطلب املحلي يف معظم هذه البلدان مل يزد بوترية سريعة. وهذا يرجع 
إىل مجلة أسباب منها ضعف الروابط بني قطاع الصادرات وبقية قطاعات االقتصاد، 
إضافة إىل االستراتيجية اليت تنتهجها شركاهتا وحكوماهتا لتعزيز القدرة التنافسية الدولية 
ملنتجيها املحليني عن طريق إبقاء األجور عند مستويات منخفضة. وهذه االستراتيجية 
القصوى، حيث إن اخنفاض مستويات األجور  ستصل يف هناية املطاف إىل حدودها 
ُيضعف منو الطلب املحلي، خصوصًا عندما تنتهج بلدان أخرى عديدة االستراتيجية 
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مة  نفسها ويف الوقت نفسه. وحيث إنه من املحتمل أن يظّل منو الطلب يف البلدان املتقدِّ
ضعيفًا لفترة ممتدة من الزمن، فإن القيود اليت تنطوي عليها هذه االستراتيجية تصبح أكثر 
الذي  النمو  استراتيجيات  انتهاج  يؤدِّي االستمرار يف  الظروف،  ة. ويف ظل هذه  حدَّ
تقوده الصادرات من خالل التنافس يف جمال األجور والضرائب إىل تفاقم الضرر الذي 

حيدثه تباطؤ النمو يف أسواق الصادرات، كما أنه يقلِّص أية فوائد ميكن أن تتحقق. 
ومن شأن اعتماد سياسات اقتصادية كلية ملواجهة التقلُّبات الدورية أن يعوض، 
لفترة من الوقت، عن حاالت نقص النمو اليت تنشأ عن ذلك. والواقع أن رّد فعل معظم 
النامية على اخنفاض صايف صادراهتا قد متثَّل يف زيادة نسبة اإلنفاق احلكومي  البلدان 
يف الناتج املحلي اإلمجايل. كما حدثت زيادة يف االستهالك اخلاص كنسبة من الناتج 
املحلي اإلمجايل يف بعض هذه البلدان، ويف إمجايل تكوين رأس املال الثابت كنسبة من 
االستجابات  هذه  عن  عدا  إال أنه  األخرى.  البلدان  بعض  يف  اإلمجايل  املحلي  الناتج 
القصرية األجل، قد حتتاج البلدان النامية إىل العمل من منظور أمشل وأطول أجاًل ينطوي 
للنمو.  املحلي كمحرك  للطلب  التنمية يعطي وزنًا أكرب  استراتيجيات  على حتوُّل يف 
ومن شأن هذا التحوُّل حنو مسار منو أكثر توازنًا أن يعّوض عن التأثري السليب لتباطؤ منو 
الصادرات للبلدان املتقدِّمة. وعالوًة على ذلك، فإن استراتيجية النمو األكثر توازنًا هذه 
ميكن أن ُتنتهج يف الوقت نفسه من قبل مجيع البلدان النامية دون أن تترّتب على ذلك 
آثار "إفقار اجلار". إال أن التحوُّل حنو استراتيجية منو أكثر توازنًا ينطوي على العديد 
ع الطلب املحلي بطريقة  يات. وهذه تشمل تعزيز القوة الشرائية، وإدارة توسُّ من التحدِّ
تتفادى حدوث زيادة مفرطة يف الطلب على الواردات، وتقوية الترابط بني إنفاق األسر 
واإلنفاق احلكومي، من جهة، واالستثمار من جهة ثانية، لكي يتسّنى تكييف التكوين 
القطاعي لإلنتاج املحلي مع أمناط الطلب اجلديدة، بوسائل منها زيادة التجارة اإلقليمية 

والتجارة بني اجلنوب واجلنوب.
ولذلك فإن حتويل حمور تركيز استراتيجيات التنمية حنو األسواق املحلية ال يعين 
ع إذا  التقليل من أمهية دور الصادرات. بل إن الصادرات ميكن أن تشهد مزيدًا من التوسُّ
ة شركاء جتاريني أن حيققوا يف الوقت نفسه معّدالت منو اقتصادي أعلى. ما استطاع عدَّ
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إعادة التوازن لقوى النمو املحلية واخلارجية
اقتصاد يسري بسرعة على طريق  االندماج يف  السعي إىل حتقيق مزيد من  لدى 
لعملية  رئيسي  كمحفِّز  املحلي  للطلب  البالغة  األمهية  إغفال  ما جيري  كثريًا  العوملة، 
ل منو الطلب املحلي قرابة ثالثة أرباع الزيادة يف الناتج الصناعي املحلي  التصنيع. ويشكِّ
يف االقتصادات الكبرية، وأكثر بقليل من نصف هذا الناتج يف االقتصادات الصغرية. 
وبالتايل فإن من شأن تسارع معدَّل منو الطلب املحلي أن يعود بفائدٍة كبريٍة على منو 
إن  اخلارجي. مث  الطلب  التصنيع، خصوصًا يف سياق ضعف منو  الناتج وعلى عملية 
هًا حنو الطلب املحلي ستتوقف،  إمكانية التحوُّل السريع حنو استراتيجية منو أكثر توجُّ
إىل حدٍّ بعيد، على مدى وثاقة ارتباط اهليكل القطاعي لإلنتاج املحلي بنمط الطلب 
نسبة كبرية  اليت تصدر  البلدان  بصفة خاصة يف  يكون ضعيفًا  الترابط  املحلي. وهذا 
تستخدم  أن  البلدان  هلذه  بالنسبة  مبكان  األمهية  من  يظل  ولذلك  األولية.  السلع  من 
إيراداهتا الناشئة عن استغالل املوارد لتنويع اهليكل القطاعي إلنتاجها عن طريق زيادة 
نسب املنتجات املصّنعة واخلدمات احلديثة، العامة منها واخلاصة. وبتنمية الروابط بني 
القطاعات التصديرية وبقية قطاعات االقتصاد، ميكن هلذا التنويع أن يولِّد فرص عمل 

جديدة ويتيح فرص احلصول على دخل ويقوِّي السوق املحلية.
د تشديدًا أكرب على الطلب املحلي  وينبغي أن يكون هدف االستراتيجية اليت تشدِّ
هو حتقيق التوازن املناسب بني الزيادات يف استهالك األسر واالستثمار اخلاص واإلنفاق 
العام. ومثة ترابط قوي بني مكوِّنات الطلب املحلي الثالثة هذه. فزيادة استهالك السلع 
واخلدمات  السلع  هذه  منتجي  استعداد  من  يزيد  حمليًا  إنتاجها  ميكن  اليت  واخلدمات 
ل حبدِّ ذاهتا مصدرًا للطلب  لالستثمار يف القدرة اإلنتاجية. وزيادة االستثمار ال تشكِّ
ل  املحلي فحسب )حىت ولو تعّين استرياد نسبة كبرية من السلع الرأمسالية(، ولكنها تشكِّ
أيضًا شرطًا مسبقًا خللق فرص العمل ولتحقيق مكاسب يف اإلنتاجية، مما يتيح ارتفاع 
ارتفاع  للمستهلكني املحليني. وعالوًة على ذلك، فإن  الشرائية  القوة  األجور وتزايد 
مستويات دخل األسر والشركات يزيد اإليرادات اليت ميكن للحكومة أن تنفقها بعد 
ذلك لتحسني اخلدمات العامة وتطوير البنية التحتية حىت دون تغيري املعدالت الضريبية. 
أما زيادة اإلنفاق العام فيمكن أن تولِّد بدورها دخاًل إضافيًا لألسر والشركات وأن 
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ن األوضاع الالزمة لالستثمار اخلاص. وهذا االستثمار ال غىن عنه لزيادة القدرة  حتسِّ
التوريدية املحلية وبالتايل للحدِّ من تراجع منو الطلب املحلي من خالل الواردات. 

زيادة االستهالك املحلي
الذي ميثِّل عمومًا  العمل أهم مصدر من مصادر استهالك األسر  ل دخل  يشكِّ
ما يتراوح بني نصف وثالثة أرباع الطلب الكلي حىت يف البلدان الفقرية نسبيًا والبلدان 
القوة الشرائية للسكان  اليت يوجد فيها قطاع تصدير كبري نسبيًا. وبالتايل فإن تعزيز 
ل املكوِّن الرئيسي من مكوِّنات  عمومًا، وللعاملني بأجر بصفة خاصة، ينبغي أن يشكِّ

استراتيجية النمو الذي يقوده الطلب املحلي.
ز على جانب األجور  ويف حني أن استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات تركِّ
ز، يف املقام األول،  املتصل بالكلفة، فإن االستراتيجية املوّجهة حنو الطلب املحلي تركِّ
على جانب األجور املتصل بالدخل ألهنا تستند إىل إنفاق األسر بوصفه أكرب مكوِّن من 
مكوِّنات الطلب الفعلي. فإذا اّتبعت زيادة األجور مسار منو اإلنتاجية، فإهنا تولِّد عندئٍذ 
قدرًا من الطلب املحلي يكفي لالستخدام الكامل للقدرات اإلنتاجية املتنامية لالقتصاد 

دون أن يتعّين االعتماد على استمرار منو الصادرات.
ويف االقتصادات اليت توجد فيها قطاعات رمسية كبرية إىل حدٍّ ما، ميكن حتسني 
وتعيني  اجلماعي  للتفاوض  املؤسسات  بناء  الدخل هذه عن طريق  تطبيق سياسة  سري 
العمالة  واسع  نطاق  على  فيها  تنتشر  اليت  ويف البلدان  لألجور.  دنيا  قانونية  حدود 
غري النظامية وعمل األشخاص حلساهبم اخلاص، ميكن لربامج التحويالت االجتماعية 
املحددة اهلدف والعمالة يف القطاع العام أن تؤدِّي دورًا تكميليًا هامًا. ويف البلدان اليت 
ل استحداث آليات  يوجد فيها قطاع ريفي كبري يضمُّ الكثري من صغار املنتجني، يشكِّ
األسعار  تلك  ربط  مثاًل  منها  بوسائل   - الزراعيني  للمنتجني  منصفة  أسعارًا  تضمن 
إىل  هتدف  استراتيجية  عناصر  من  آخر  عنصرًا   - االقتصاد  إلنتاجية  اإلمجايل  بالنمو 
زيادة االستهالك املحلي وتعزيز التالحم االجتماعي ويف الوقت نفسه حفز املزيد من 
االستثمارات املعزِّزة لإلنتاجية. وعالوًة على ذلك، فإن شرائح السكان اليت ستستفيد 
ح أن تنفق معظم دخلها على السلع  يف املقام األول من تطبيق سياسة الدخل هذه ُيرجَّ
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واخلدمات املنتجة حمليًا. وُيضاف إىل ذلك أن احلكومات ميكن أن تتخذ إجراءات مالية 
استنسابية، مثل منح ختفيضات ضريبية فيما خيص بعض السلع االستهالكية اليت ُتنَتج، 

أو ميكن أن ُتنَتج، حمليًا.
ولكن حفز الطلب املحلي عن طريق تيسري إمكانية احلصول على ائتمانات املستهلكني 
رة يزنع ألن يكون حمفوفًا باملخاطر، وهو ما دلَّت  ألغراض اقتناء السلع االستهالكية املعمِّ
مة. فأعباء خدمة الديون اليت  عليه بوضوح التجارب احلديثة يف عدد من البلدان املتقدِّ
ترزح حتتها األسر ميكن أن تتحول بسرعة إىل أعباء مفرطة إذا ارتفعت أسعار الفائدة 

وتوقف منو دخل األسر أو اخنفضت أسعار األصول املستخدمة كضمانات.

زيادة االستثمار املحلي
استراتيجية  أية  يف  حامسًا  دورًا  والعام،  منه  اخلاص  املحلي،  االستثمار  يؤدِّي 
للنمو، بصرف النظر عما إذا كانت هذه االستراتيجية موّجهة حنو الصادرات أو حنو 
ل توقُّع أن يكون الطلب يف املستقبل مرتفعًا مبا يكفي لالستخدام  الطلب املحلي. ويشكِّ
الكامل للقدرة اإلنتاجية اإلضافية احلافز الرئيسي لرواد األعمال لالستثمار يف توسيع 
لت  تلك القدرة. ومبا أنه من غري املحتمل أن تنمو الصادرات بنفس الوترية اليت ُسجِّ
العاملي، فإن منو الطلب املحلي  الراهنة لالقتصاد  بالنظر إىل احلالة  يف املاضي، وذلك 
سيزداد أمهية يف حتديد ما يتكوَّن لدى املستثمرين املحتملني من توقعات على صعيد 
الطلب. ومن العوامل املحددة لقدرة املستثمرين على تدعيم القدرة اإلنتاجية ما يتمثَّل 
رة وبسعر صرف تنافسي. وهذا بدوره  يف مدى توافر التمويل الطويل األجر بكلفة ميسَّ
النظام  وأداء  هيكل  وعلى  املركزية  املصارف  على سياسات  إىل حدٍّ كبري،  يتوقف، 

املايل املحلي.

آثار اإلنفاق العام املباشرة وغري املباشرة على الطلب
تتوقف  العام  القطاع  إنفاق  زيادة  طريق  عن  املحلي  الطلب  تقوية  إمكانية  إن 
آثار  على  أيضًا  تتوقف  ولكنها  بلد،  كل  يف  العامة  للمالية  األولية  األوضاع  على 
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أدوات  والضرائب  العام  اإلنفاق  ل  ويشكِّ العامة.  اإليرادات  يف  العام  اإلنفاق  زيادة 
اآلثار  عن  وعدا  ما.  اقتصاٍد  يف  الشرائية  القوة  توزيع  شكل  لتحديد  حمتملة  رئيسية 
و/أو  التحتية  البنية  العام يف  االستثمار  ل  ما يشكِّ الكلي، كثريًا  الطلب  على  املباشرة 
تقدمي اخلدمات العامة ملجموعات قطاعات اقتصادية حمددة شرطًا مسبقًا الستمرارية 
االستثمار اخلاص، ولتحسني إنتاجية رأس املال اخلاص، ولتكملة آلية السوق عن طريق 
وباإلضافة  االقتصاد.  قطاعات  وبقية  التصديرية  الصناعات  بني  الروابط  إنشاء  تيسري 
العاملة  اليد  قدرة  يؤثِّر يف  أن  والتدريب  التعليم  على  العام  لإلنفاق  ميكن  ذلك،  إىل 
على املسامهة يف منو اإلنتاجية. وعالوًة على ذلك، ميكن للسياسة املالية اليت هتدف إىل 
النمو  بطء  فترات  املحلي خالل  الطلب  استقرار  أن حتقق  الدورية  التقلُّبات  مواجهة 
أو الكساد وأن حتول بالتايل دون تراجع توقُّعات املستثمرين املحليني املتصلة بالطلب. 
وهذه القدرة على حتقيق االستقرار تكون أكرب كلما زادت نسبة مسامهة القطاع العام 

يف الناتج املحلي اإلمجايل.
وميكن إلعادة توزيع الدخل عن طريق اهليكل الضرييب والتحويالت النقدية إىل 
األسر أن يقوي القدرة الشرائية ملجموعات الدخل اليت تنفق نسبًة أكرب من دخلها على 
االستهالك عمومًا، وعلى استهالك السلع واخلدمات املنتجة حمليًا بصفة خاصة، مقارنًة 

باملجموعات ذات الدخل األعلى.

زيادة اإليرادات العامة
إن "احليِّز املايل" املتاح لتقوية الطلب املحلي، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عن 
طريق زيادة اإلنفاق العام يف البلدان النامية، خصوصًا يف البلدان املنخفضة الدخل وأقل 
مة. وهذا  البلدان منوًا، يزنع ألن يكون حمدودًا بدرجة أكرب مما هو عليه يف البلدان املتقدِّ
ال يرجع فقط إىل أن القاعدة الضريبية هلذه البلدان تكون أصغر، وإمنا أيضًا ألن قدرهتا 
على إدارة وإنفاذ التشريعات غالبًا ما تكون ضعيفة. وُيضاف إىل ذلك أنه يف العديد 
من هذه البلدان، تتأثَّر املالية العامة تأثُّرًا قويًا بعوامل خارجة عن سيطرة حكوماهتا، 
مثل التقلُّبات يف أسعار السلع األساسية ويف أسعار الفائدة على ديوهنا اخلارجية. ولكن 
"احليِّز املايل" يتحدد أيضًا، بدرجة كبرية، على املستوى املحلي، وذلك بالنظر إىل أن 
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إنفاق اإليرادات العامة يولِّد دخاًل وبالتايل إنفاقًا إضافيًا يف القطاع اخلاص، مما يؤدِّي 
إىل توسيع القاعدة الضريبية. وهذه اآلثار املتصلة بالدخل تتفاوت تبعًا لكيفية توزيع 
العبء الضرييب وكيفية إنفاق اإليرادات العامة. وتعين مراعاة هذه اآلثار التكوينية لكل 
من جانب اإليرادات وجانب اإلنفاق أن نطاق استخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي 
من أجل تعزيز القوى املحلية للنمو قد يكون أوسع مما هو مفترض يف كثري من األحيان.

ويف العديد من االقتصادات النامية واالنتقالية، يبدو أن مثة جمااًل لفرض مزيد من 
الضرائب التصاعدية والضرائب على الثروة واملرياث، فضاًل عن حتصيل إيرادات إضافية 
األخري  اإلجراء  وهذا  اجلنسيات.  املتعددة  الشركات  على  ضرائب  فرض  طريق  عن 
يتطلب أن تتجنب البلدان النامية، يف ما تبذله من جهود الجتذاب االستثمار األجنيب 
املباشر، الدخول يف تنافس ضرييب مع بعضها البعض. فهذا التنافس، شأنه يف ذلك شأن 
االعتبارات  املعنية. وتتسم هذه  البلدان  الدويل يف جمال األجور، يضر جبميع  التنافس 
بأمهية خاصة يف حالة البلدان الغنية باملوارد املعدنية حيث كثريًا ما تبقى نسبة ضئيلة 
جدًا فقط من ريوع املوارد يف البلدان املعنية يف شكل دخل خاص أو إيرادات عامة. 

ويف عدة بلدان من البلدان املنخفضة الدخل وأقل البلدان منوًا، ينبغي للمؤسسات 
املالية املتعددة األطراف واملاحنني الثنائيني تقدمي املساعدة عن طريق توفري موارد إضافية 
ألغراض اإلنفاق االجتماعي، فضاًل عن تقدمي الدعم لتحسني القدرات اإلدارية الالزمة 

لتقوية دور املالية العامة يف استراتيجيات التنمية. 

األساس املنطقي لإلنفاق العام املموَّل عن طريق االستدانة 
كما أن إعادة توازن القوى الداخلية واخلارجية للنمو تتطلب األخذ بنهج خمتلف 
إزاء متويل اإلنفاق العام عن طريق االستدانة. فهذا ميكن أن يشكل أداة استراتيجية ال يف 
سياق السياسة املالية املواجهة للتقلبات الدورية فحسب، بل أيضًا لتوزيع العبء املايل 
الناشئ عن مشاريع البنية التحتية العامة الكربى، مما يؤدي عادة إىل املساعدة يف زيادة 
إنتاجية االقتصاد عمومًا وحتقيق فوائد تعود على األسر والشركات يف املستقبل حني 

يساعد النمو االقتصادي يف خدمة الديون املُتكبَّدة يف البداية.
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ويف حني أنه قد يكون من األفضل للحكومات أن تسدد كل النفقات العامة من 
اإليرادات اجلارية، ميكن لالقتصادات النامية السريعة النمو أن تعتمد هنجًا رشيدًا يستند 
أيضًا إىل مبدأ متويل النفقات اجلارية، مبا فيها النفقات االجتماعية، عن طريق الضرائب 
وغريها من اإليرادات اجلارية، بينما ميكن متويل االستثمار العام عن طريق االقتراض، 
ذلك ألن تكاليف هذا االستثمار ُتعوَّض يف شكل حصائل ضرائب إضافية يوفرها توسع 
بالعمالت  االقتراض  يف  تنظر  أاّل  للحكومات  وينبغي  املستقبل.  يف  الضريبية  القاعدة 
لالستثمارات  احلكومي  أو الدعم  العامة  االستثمارات  ما تتطلب  بقدر  إاّل  األجنبية 
اخلاصة استرياد سلع رأمسالية ومواد ودراية عملية. وحيثما تكون هناك إمكانية كافية 
حلصول القطاع العام على القروض هلذه األغراض، ميكن اعتبار الزيادة يف اإلنفاق العام 
بل  فحسب  املحلي  الطلب  تقوية  إىل  ال تفضي  طريقة  االئتمانات  طريق  عن  امُلموَّل 

قدرات التوريد املحلية أيضًا.

 تغيُّر تكوين االستهالك 
مع ارتفاع مستويات الدخل الشخصي 

يتخطى  وعندما  الدخل.  مستويات  ارتفاع  مع  تتغري  االستهالك  أمناط  أخذت 
دخل املستهلكني األفراد عتبة معينة، يستخدم هؤالء نسبة أصغر من ذلك الدخل لتلبية 
احتياجاهتم األساسية أو احتياجات الكفاف. أما العتبات اليت يبدأ عندها تسارع الطلب 
على سلع استهالكية أخرى فتتجمع عادة عند مستوى دخل للفرد ُيعترب عنده أن الفرد 
يتوفر  اليت  جمتمع  أي  من سكان  الشرائح  تلك  )أي  الوسطى"  "الطبقة  إىل  انضم  قد 
لديها قدر معني من الدخل الذي ميكنها أن تتصرف فيه، مما يتيح هلا التحول حنو أمناط 
استهالك تتجاوز النمط املتمثل يف جمرد تلبية احتياجاهتا األساسية(. ولذلك فإن تطور 
أمناط االستهالك يف املستقبل يتوقف على عدد الناس الذين بلغوا مستوى الدخول إىل 

الطبقة الوسطى، حيث تبدأ أمناط اإلنفاق اجلديدة يف الظهور. 
وتشري تقديرات استندت إىل عدد من اإلسقاطات إىل أن نسبة الطبقة الوسطى 
املائة يف  املائة يف عام 2009 إىل 41 يف  العامل ستزيد من 26 يف  يف جمموع سكان 
عام 2020 مث إىل 58 يف املائة يف عام 2030، وأن هذه النسبة ستزيد بأكثر من ثالثة 
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ر أن عدد  ُيقدَّ الزيادة، حيث  النامية. وستستأثر آسيا مبعظم هذه  البلدان  أضعاف يف 
األشخاص املنتمني إىل الطبقة الوسطى يف هذه املنطقة سيزيد بستة أضعاف؛ ويف أمريكا 
الوسطى واجلنوبية، ُيتوقَّع أن يزيد هذا العدد مبقدار ضعفني ونصف، بينما سيزيد مبقدار 
ثالثة أضعاف يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى. ومن شأن االستراتيجية اليت تشدد 
ُتَسرِّع هذه  أن  إذا ما جنحت،  املحلي،  الطلب  يقوده  الذي  النمو  تشديدًا أكرب على 
االجتاهات ألهنا ستكون مرتبطة حبدوث زيادات أسرع يف األجور وبتوزيع للدخل حيقق 
قدرًا أكرب من املساواة مقارنة مبا كان عليه احلال يف املاضي. ولذلك ميكن للعديد من 
االقتصادات النامية واالنتقالية أن تشهد على املدى املتوسط تسارعًا كبريًا يف استهالك 

رة.  السلع االستهالكية املَُعمِّ
املحّليني  املصنِّعني  قوة  لزيادة  األهم  املصدر  الوسطى  الطبقة  توسع  يكون  وقد 
ألنه هو الذي سيحدد يف هناية املطاف مقدار أوجه التكامل األفقي عرب مجيع قطاعات 
االقتصاد. ومبقدار ما تنمو أيضًا القوة الشرائية لشرائح الدخل املوجودة دون مستوى 
الطبقة الوسطى، قد تتحقق مكاسب إضافية يف إنتاجية القطاعات والشركات اليت تنتج 
للسوق املحلية أساسًا، حيث تزنع شرائح الدخل األدىن إىل إنفاق دخلها الستهالك 

نسبة أكرب من السلع واخلدمات املنتجة أو اليت ميكن إنتاجها حمليًا.

 منو الطلب املحلي وآثاره على 
تنمية القدرات اإلنتاجية 

)أي  املحلي  للطلب  الثالثة  املكونات  عليها  تنطوي  اليت  الواردات  كثافة  إن 
االستهالك األسري، واإلنفاق احلكومي، واالستثمار( تتفاوت تفاوتًا واسعًا. فالواردات 
ولكنها  التصدير،  حنو  ه  املوجَّ واإلنتاج  باالستثمار  املتوسط،  يف  قويًا،  ارتباطًا  ترتبط 
تزنع ألن تكون أقل ارتباطًا باالستهالك )خصوصًا االستهالك األسري ضمن شرائح 
ن مستويات القدرة  السكان األدىن دخاًل( وباإلنفاق العام. ومع ذلك، فإنه إذا مل ُتحسَّ
اإلنتاجية املحلية وفقًا لنمط الطلب املتغيِّر يف اقتصاد يسري على طريق النمو، فإن الزيادة 
يف اإلنفاق على االستهالك املحلي تزنع إىل زيادة الواردات. ومن أجل احليلولة دون 
حدوث تدهور يف امليزان التجاري نتيجة لتسارع النمو وتغري تكوين منو الطلب املحلي، 
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مقترنًا بتراجع منو الصادرات، من الضروري تعزيز االستثمار املحلي وديناميات االبتكار 
إلحداث التغيريات املناسبة يف التكوين القطاعي لإلنتاج املحلي.

أما اجلهود الرامية إىل توجيه اإلنتاج املحلي لكي يستجيب لتغري مستوى وتكوين 
اعتمادًا  تعتمد  املاضي  يف  كانت  اليت  البلدان  تلك  يف  أسهل  فتكون  املحلي  الطلب 
بإمكاهنا  ألن  ذلك  املتقدمة،  البلدان  إىل  املصنَّعة  املنتجات  من  صادراهتا  على  كبريًا 
البناء على قدرهتا اإلنتاجية الكبرية القائمة وخربهتا يف األنشطة التصنيعية. إاّل أن األمر 
متطورة  إنتاج سلع  أساسًا حنو  هة  موجَّ األنشطة  إذا كانت هذه  أكثر صعوبة  يكون 
لبيعها للمستهلكني امليسوري احلال يف البلدان املتقدمة، وهو ما ال ميكن إال للِقّلة من 
املستهلكني املحليني أن تتحمل تكاليفه. مث إن التحول السريع عن استراتيجية منو تقوده 
الصادرات إىل استراتيجية تشدد تشديدًا أكرب على توسيع الطلب املحلي لدفع عجلة 
النمو سيكون أكثر صعوبة يف تلك البلدان اليت ما برحت تعتمد على إنتاج وتصدير 
لتطوير  تسعى  أن  النامية  البلدان  على  يظل  وبينما  ثانية،  جهة  ومن  األولية.  السلع 
اليت  املزايا  إحدى  فإن  املحددة،  الحتياجاهتا  وفقًا  أو تطويعها  جديدة  تكنولوجيات 
املحلية  األسواق  تركز على  اليت  النامية واالنتقالية  االقتصادات  املنتجون يف  يتمتع هبا 
أكثر مما تركز على األسواق العاملية، هي أن التخلف عن اللحاق بالركب التكنولوجي 

ال يشكل عاماًل معوقًا هلم. 

مزايا القرب من األسواق والتكامل اإلقليمي
ومثة ميزة أخرى يتمتع هبا املنتجون يف البلدان النامية تتمثل يف قرهبم من سوقهم 
املحلية، فضاًل عن سوقهم اإلقليمية حيثما ينطبق ذلك. وتقتضي التغريات يف أوضاع 
السوق الناشئة عن توسع وتغري تكوين الطلب املحلي حتديد "الطلب الكامن" و"توجيه" 
ويف هذا  حتديدًا.  اجلديدة  األسواق  تلك  تتطلبها  اليت  الشروط  الستيفاء  الشركات 
جديدة  منتجات  إلنتاج  الالزمة  املحلية  للشركات  املحلية  املعرفة  تصبح  قد  الصدد، 
مناسبة وإنشاء شبكات توزيع واستراتيجيات تسويق مالئمة أداة قيمة يف التنافس مع 
االقتصادات  ما تكتسب  بقدر  أنه  ذلك  إىل  وُيضاف  مماثلة.  لسلع  األجانب  املوردين 
ح أن يكون للتغريات الناجتة  النامية واالنتقالية وزنًا أكرب يف منو االستهالك العاملي، ُيرجَّ
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عن ذلك يف منط الطلب العاملي تأثري يف الفرص السوقية هلذه االقتصادات مجيعها يف 
جماالت اإلنتاج األكثر اتساقًا مما كانت عليه يف املاضي مع أمناط الطلب السائدة يف 
البلدان النامية. وهذا بدوره يفضي إىل تغريات يف التوزيع القطاعي لالستثمارات بطريقة 

جتاري على حنو أفضل منط الطلب املحلي يف هذه البلدان. 
وعالوة على ذلك، إذا قام العديد من الشركاء التجاريني يف العامل النامي بتوسيع 
الطلب املحلي يف الوقت نفسه، يصبح بإمكاهنم عندها أن يتحولوا إىل أسواق لسلع 
أن  الصادرات  زيادة يف  ما ينشأ عن ذلك من  البعض. ومن شأن  بعضهم  وخدمات 
يساعد يف احلّد من قيود ميزان املدفوعات اليت تنشأ عن تباطؤ منو الصادرات إىل البلدان 
تكثيف  أعم،  بوجه  وكذلك،  اإلقليمي  التكامل  تعزيز  يشكل  قد  وبالتايل  املتقدمة. 
َلْين هامَّْين الستراتيجيات  اجلهود الرامية إىل تعزيز التجارة بني اجلنوب واجلنوب، ُمكمِّ

النمو الذي يقوده الطلب املحلي. 

 السياسات الصناعية الداعمة لالستثمار 
والتغري اهليكلي

لقد أظهرت التجربة يف البلدان املتقدمة والنامية أن بإمكان احلكومات، إضافة إىل 
قوى السوق، أن تؤدي دورًا هامًا يف دعم عملية التصنيع. ففي املاضي، غالبًا ما كانت 
بني  ترابط  عالقة  وإنشاء  التصديرية  القدرات  تقوية  على  تركز  الصناعية  السياسات 
الصادرات واالستثمار. إاّل أن حدوث تغري يف وزن كل من الطلب اخلارجي والطلب 
القدرة  تقوية  على  التشديد  زيادة  مع  الصناعية،  السياسة  تكييف  يتطلب  قد  املحلي 
التنافسية للمنتجني املحليني يف األسواق املحلية وتوجيه هياكل اإلنتاج وفقًا للتكوين 
املتغري للطلب املحلي يف الوقت الذي يشهد ارتفاعًا يف مستوى دخل الفرد. وقد يتعني 
هلذه  متاحًا  ال يزال  الذي  السياسايت  احليز  كاماًل  استغالاًل  التكييف  هذا  يستغل  أن 
البلدان يف أعقاب ما مت التوصل إليه من اتفاقات جتارية يف جولة أوروغواي وخمتلف 
تعديل  يتعني  قد  ذلك،  على  وعالوة  والثنائية.  اإلقليمية  واالستثمار  التجارة  اتفاقات 
بعض هذه االتفاقات حبيث تراعي على حنو أفضل مصاحل البلدان النامية بوسائل منها 
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مثاًل السماح هلا بدرجة أكرب من احلماية املؤقتة لبعض الصناعات اليت ال تزال يف مرحلة 
مبكرة من التطور. 

وميكن دعم عملية تكوين رأس املال اليت تستجيب ألمناط الطلب املتغرية، وذلك 
مبساعدة الشركات اخلاصة على حتديد جمموعات املنتجات اليت تتسم بأكرب قدر من 
الوسطى. كما أن  الطبقة  السكان يف صفوف  من  متزايدة  نسبة  مع دخول  الدينامية 
تدابري الدعم العام قد تيسر أيضًا تنسيق اإلنتاج على امتداد سلسلة القيمة املضافة، مبا يف 
ذلك تدابري الدعم الضرييب واملايل ألنشطة اإلنتاج اجلديدة اليت تعترب أنشطة ذات أمهية 
استراتيجية لشبكات اإلنتاج املحلية. وقد يكون من املهم بصفة خاصة انتهاج سياسة 
صناعية استباقية - يكون هلا األثر األكرب - يف االقتصادات اليت ال تزال تعتمد على 

املوارد الطبيعية واليت توجد فيها حاجة ملحة لتنويع اإلنتاج.

 التحديات اليت تواجه السياسات املالية 
يف البلدان النامية

إن تكييف القدرات اإلنتاجية مع التغريات يف تكوين الطلب الكلي يف االقتصادات 
ميكن  حنو  وعلى  منخفضة  بكلفة  منتجيها،  وصول  إتاحة  يتطلب  واالنتقالية  النامية 
التعويل عليه، إىل املوارد املالية الالزمة لالستثمار اإلنتاجي. ويف السياق العاملي الراهن، 
النظم املصرفية للبلدان املتقدمة الرئيسية، تسود  ورغم توفر قدر كبري من السيولة يف 
حالة عدم تيقُّن شديدة احلدة يف األسواق املالية. وهذا يزيد من خماطر تأثر األسواق 
الناشئة باالضطرابات النامجة عن سلوك األسواق الرأمسالية الدولية، وذلك بالنظر إىل 
أن االستثمار يف العديد من البلدان كثريًا ما ُأعيق من جراء تقلُّب البيئة املالية الدولية، 

وهشاشة النظم املصرفية الوطنية، وضعف املؤسسات املالية املحلية. 
النامية  االقتصادات  يف  املالية  السياسة  أمام  التحديات  من  عددًا  يطرح  وهذا 
واالنتقالية: فأواًل، حتتاج هذه االقتصادات إىل محاية ُنُظمها املالية الوطنية من تقلُّبات 
الدروس  يستخلصوا  أن  السياسات  لواضعي  ينبغي  وثانيًا،  الدولية؛  املالية  العمليات 
املالية املاضية، ومنها بصفة خاصة أن وجود قطاع مايل غري  الصحيحة من األزمات 
وإساءة  اقتصادي  استقرار  عدم  حبدوث  التسبُّب  إىل  يزنع  تنظيمية  لضوابط  خاضع 
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جعل  أعينهم  نصب  يضعوا  أن  السياسات  لواضعي  ينبغي  وثالثًا،  للموارد؛  ختصيص 
لالستثمار يف  أكرب  بدرجة  داعمة  املصرفية،  نظمهم  وال سيما  املحلية،  املالية  نظمهم 

القدرات اإلنتاجية احلقيقية. 

 السلوك غري االعتيادي للتدفقات الرأمسالية الدولية 
منذ عام 2008

شهدت االقتصادات السوقية الناشئة، على مدى العقود الثالثة املاضية، موجات 
متكرِّرة من التدفُّقات الرأمسالية الدولية. وكانت هذه املوجات تبدأ عادة عندما كان 
مة. وقد أدَّى هذا  النمو بطيئًا والسيولة وفرية وأسعار الفائدة منخفضة يف البلدان املتقدِّ
إىل جعل األسواق الناشئة تشكل وجهات جّذابة للتدفُّقات الرأمسالية الدولية اخلاصة. 
مة أو عندما  غري أن هذه املوجات احنسرت عندما ارتفعت أسعار الفائدة يف البلدان املتقدِّ
العجز اخلارجي أو املديونية اخلارجية  املالية أن حاالت  اعترب املشاركون يف األسواق 

لها. لبلدان املقصد قد بلغت مستويات ال ميكن حتمُّ
مة الرئيسية أوضاٌع نقديٌة وماليٌة شبيهٌة  ويف الوقت الراهن، تسود يف البلدان املتقدِّ
بتلك اليت ثبت يف املاضي أهنا تفضي إىل حدوث زيادات كبرية يف التدفُّقات الرأمسالية 
الفائدة لتصل  مة، اخنفضت أسعار  الناشئة. ويف البلدان املتقدِّ إىل االقتصادات السوقية 
أمدها  طال  اليت  األزمة  من  لكل  التصدِّي  إىل  يرمي  جهد  إطار  يف  الصفر  قرابة  إىل 
والصعوبات اليت تواجهها القطاعات املالية هلذه البلدان. كما أن مصارفها املركزية قد 
ضّخت قدرًا كبريًا من السيولة يف النظام املايل. غري أن هذه التدابري مل تفلح يف حفز 
فوارق كبرية  مثة  اخلاص. وعالوًة على ذلك،  للقطاع  إقراضها  زيادة  املصارف على 
جدًا يف أسعار الفائدة لصاحل األسواق الناشئة. ومل تفِض هذه األوضاع حىت اآلن إىل 
مة إىل البلدان النامية؛ بل إن  حدوث تدفُّقات رأمسالية قوية ومستمرة من البلدان املتقدِّ

هذه التدفُّقات إىل اخلارج كانت، يف احلاالت اليت حدثت فيها، شديدة التقلُّب.
مة إىل  وقبل اندالع األزمة املالية، حدثت تدفُّقات رأمسالية كبرية من البلدان املتقدِّ
االقتصادات السوقية الناشئة، وقد توقفت هذه التدفُّقات بصورة مفاجئة يف عام 2008. 
ولكن خالفًا لألحداث اليت وقعت يف املاضي، مل يكن هذا "التوقُّف املفاجئ" ناشئًا 
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مة وال عن تسجيل قدر مفرط من  ال عن حدوث زيادة يف أسعار الفائدة يف البلدان املتقدِّ
العجز يف احلساب اجلاري أو مشاكل يف خدمة الديون يف االقتصادات السوقية الناشئة. 
بل إنه يبدو أنه كان ناشئًا عن حالة عدم التيقُّن من التداعيات املحتملة لألزمة املالية 
على هذه االقتصادات األخرية، وحماوالت املستثمرين الدوليني الرامية إىل التقليل إىل 
أدىن حد من املستوى اإلمجايل لتعرضهم للمخاطر. وعندما عادت التدفُّقات الرأمسالية 
اخلاصة إىل األسواق السوقية الناشئة إىل االرتفاع يف عامي 2010 و2011، كان هذا 
أيضًا تطورًا غري عادي، ألن حاالت "التوقف املفاجئ" للتدفُّقات عادة ما تعقبها فترة 
منها.  اخلارجة  التدفُّقات  أو حىت  البلدان  هذه  إىل  الواردة  التدفُّقات  ركود  من  ممتدة 
ويف مواجهة تراجع فرص حتقيق الربح يف املراكز املالية الرئيسية، كان من املمكن توقُّع 
عهم يف العودة السريعة للناتج املحلي اإلمجايل إىل النمو يف  أن جيد املستثمرون ما يشجِّ
االقتصادات السوقية الناشئة، إضافة إىل تصوُّر أن النظم املالية هلذه االقتصادات ُتعَترب 
مة. غري أن تردِّي اآلفاق املستجد يف البلدان  أكثر استقرارًا من مثيالهتا يف البلدان املتقدِّ
مة يف النصف الثاين من عام 2011، مبا يف ذلك تصوُّر ارتفاع مستوى املخاطر  املتقدِّ
التدفُّقات  من  أخرى  مرًة  ليحدَّ  عاد  البلدان،  هذه  لبعض  السيادية  بالديون  املتصلة 
الرأمسالية إىل االقتصادات السوقية الناشئة، حيث سعى املستثمرون للتقليل من املستوى 

اإلمجايل للمخاطر اليت تنطوي عليها حوافظ استثماراهتم.

 تقلُّبات التمويل الدويل 
ل هتديدًا ال تزال تشكِّ

أبدت االقتصادات السوقية الناشئة قدرًة نسبيًة على التكيُّف يف مواجهة ما ترّتب 
على أحدث موجات التدفُّقات الرأمسالية من آثار مزعزعة لالستقرار تأّثرت هبا نظمها 
املالية الوطنية. إال أن هذه املالحظة ال تعين أن هذه االقتصادات قد أصبحت أقل عرضًة 
للتأثُّر من الناحية اهليكلية. بل إنه يدّل على مزايا إعادة توجيه سياستها العامة فيما يتعلَّق 
متزايٌد من حكومات  اعتمد عدٌد  اجلديدة. وقد  األلفية  بداية  منذ  اخلارجي  بالتمويل 
واستطاع  الكبرية.  الوافدة  الرأمسالية  التدفُّقات  إزاء  أكثر حذرًا  موقفًا  النامية  البلدان 
بعض هذه احلكومات أن حيول دون ارتفاع قيمة العملة، أو أن خيفف من حدته على 
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ل يف سوق الصرف، إىل جانب ما يرتبط بذلك من مراكمة  األقل، من خالل التدخُّ
لالحتياطيات. وجلأت حكومات أخرى أيضًا إىل فرض ضوابط على رؤوس األموال. 
ر كيف استطاع عدٌد من هذه احلكومات التعامل مع األحداث  ومثة عامل آخر يفسِّ
املالية املناوئة، وهو عامل يتمثَّل يف خفض مستويات ديوهنا اخلارجية وحتسني تكوين 

سلة العمالت الذي بات أكثر مواتاة مما كان عليه يف السابق.
قيمة  أضعاف  ثالثة  أكثر من  تبلغ  العاملية  املالية  األصول  أن  إىل  بالنظر  أنه  بيد 
الناتج العاملي، ميكن حىت للتعديالت الطفيفة يف حوافظ االستثمارات املوّجهة إىل البلدان 
إمكانات  على  ينطوي  مبعّدل  التدفُّقات  هذه  زيادة يف  إىل حدوث  تفضي  أن  النامية 
زعزعة استقرار اقتصادات هذه البلدان يف املستقبل. ويف ظل احلالة الراهنة اليت يرتفع 
العوامل األساسية لالقتصاد  التيقُّن، أخذ شعور املستثمرين، وليس  فيها مستوى عدم 
الكلي، يزنع لتوجيه حركات التدفُّقات الرأمسالية، وهو ما حدث يف كثري من األحيان 
يف املاضي. ولكن هناك أيضًا حالة عدم تيقُّن فيما يتعلَّق بالعوامل االقتصادية األساسية. 
مة، مقترنًا بنمو  فمن جهة، ميكن الخنفاض أسعار الفائدة لفترة ممتدة يف البلدان املتقدِّ
أقوى واجتاه حنو ارتفاع أسعار الفائدة يف االقتصادات السوقية الناشئة، أن يفضي إىل 
موجات جديدة من التدفُّقات الرأمسالية إىل هذه البلدان األخرية. ومن جهة ثانية، ميكن 
للتشدُّد يف السياسة النقدية يف بلدان عمالت االحتياطي الرئيسية أن يؤدِّي إىل اخنفاض 

حادٍّ يف صايف التدفُّقات الرأمسالية اخلاصة من هذه البلدان أو إىل انقالب يف اجتاهها.

 احلدُّ من إمكانية التأثُّر بتقلُّبات 
األسواق املالية الدولية

ما دام املجتمع الدويل غري قادر على االتفاق على اإلصالحات األساسية للنظام 
استراتيجيات  تضع  أن  واالنتقالية  النامية  لالقتصادات  ينبغي  الدويل،  والنقدي  املايل 
وطنية، وإقليمية حيثما أمكن، هبدف احلدِّ من قابليتها للتأثُّر بالصدمات املالية العاملية. 
وهذا يعين، يف ظل احلالة الراهنة، أن هذه االقتصادات حتتاج إىل ممارسة أقصى درجات 
احلذر إزاء التدفُّقات الرأمسالية عرب احلدود، واضعًة يف اعتبارها أن بذور أية أزمة إمنا ُتبَذر 

ل موجة من التدفُّقات املالية الوافدة. يف مرحلة محأة النشاط حني يبدأ تشكُّ
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وعلى مدى سنوات، كان الرأي السائد يعترب كلَّ نوع تقريبًا من أنواع التدفُّقات 
الرأمسالية األجنبية إىل البلدان النامية مفيدًا. وكان هذا الرأي يستند إىل افتراض مفاده 
املتلقية وتفضي إىل ارتفاع  للبلدان  الوطنية  أن "املدخرات األجنبية" تكمِّل املدخرات 
معّدالت االستثمار فيها. غري أن كاًل من االعتبارات النظرية واألدلة العملية تدل على 
أنه حىت التدفُّقات الرأمسالية الوافدة الضخمة ميكن أن تكون مصحوبًة بركود معّدالت 
االستثمار ألن الصلة بني التدفُّقات الرأمسالية الوافدة ومتويل االستثمار اجلديد الثابت 
تزنع ألن تكون ضعيفًة جدًا. وهلذا السبب نفسه، ميكن أن تكون الزيادات الكبرية يف 

االستثمار الثابت مقترنة بتدفقات رأمسالية قوية إىل اخلارج.
وقد ثبت مرارًا وتكرارًا أن التمويل اخلارجي لالقتصادات النامية واالنتقالية هو 
ة قيود  للتخفيف من حدَّ "سيف ذو حدين". فهو، من جهة، ميكن أن يكون وسيلة 
النمو واالستثمار. ومن جهة ثانية، كثريًا ما كانت نسبة  ميزان املدفوعات اليت تقيِّد 
ألغراض  اخلاصة  املصارف  حنو  توّجه  الوافدة  األجنبية  الرأمسالية  التدفُّقات  من  كبرية 
متويل االستهالك أو االستثمارات املالية املضاِربة اليت تولِّد "فقاعات" يف أسعار األصول. 
متويل  ألغرض  الوافدة  الرأمسالية  التدفُّقات  ال ُتستخدم  عندما  ذلك،  على  وعالوًة 
الواردات من السلع واخلدمات، فإهنا كثريًا ما تفضي إىل ارتفاع قوي يف قيمة العملة 
جيعل الصناعات املحلية أقل قدرة على املنافسة على صعيد األسعار يف األسواق الدولية. 
وكثريًا ما أفضت التدفُّقات املالية الوافدة واخلارجة، وما تتسم به من عدم استقرار، إىل 
حدوث حاالت انتعاش يعقبها كساد، وإىل ضغوط انكماشية وتزايد اخلصوم األجنبية 
دون املسامهة يف تعزيز قدرة االقتصاد على النمو وعلى خدمة هذه االلتزامات. وميارس 
نضوب التدفُّقات الواردة أو انقالب اجتاهها ضغطًا على ميزان املدفوعات وعلى متويل 
كل من القطاعني اخلاص والعام. ولذلك فإن االعتماد على التدفُّقات الرأمسالية اخلاصة 
الكلي وإىل إعاقة،  املايل واالقتصادي  ة عدم االستقرار  الوافدة قد نزع إىل زيادة حدَّ
بداًل من دعم، النمو الطويل األجل. وعالوًة على ذلك، فإن التدفُّقات الرأمسالية اخلاصة 
كانت يف الغالب تدفُّقات مسايرة للتقلبات الدورية. وهلذين السببني كليهما، كان هلذه 
التدفُّقات دوٌر رئيسٌي يف حدوث األزمات املالية وأزمات ميزان املدفوعات يف العامل 

النامي على مدى العقود الثالثة األخرية.
وتساعد زيادة االعتماد على األسواق الرأمسالية املحلية لتمويل اإلنفاق احلكومي 
يف احلدِّ من القابلية للتأثُّر بانكماش االئتمانات وبعدم استقرار أسعار الصرف. كما أن 
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اخلارجية  الصدمات  مبواجهة  النقدية  للسلطات  تسمح  املحلية  بالعملة  املقوَّمة  الديون 
أو حاالت العجز التجاري املتزايد عن طريق خفض قيمة سعر الصرف االمسي دون 
بالعملة املحلية أن  املقوَّم  الدين  يتيح  بالعملة املحلية. وأخريًا،  الدين  زيادة قيمة ذلك 
تعتمد احلكومة خيار "املالذ األخري" املتمثِّل يف اللجوء إىل "تسييل" الدين يف أوقات 
األزمة، وبالتايل احلّد من خطر اإلعسار وخفض عالوة املخاطر املتصلة بالدين. ومن 
جهة ثانية، فإن حجم واجتاه تدفُّقات رؤوس األموال األجنبية حتددمها، بدرجة كبرية، 
عوامُل كثريًا ما ال تكون هلا صلة باحتياجات البلدان املتلقية من االستثمارات ومتويل 

التجارة، وهي عوامل تكون أيضًا خارجة عن نطاق سيطرة سلطات هذه البلدان.

تدابري احلماية من االضطرابات اخلارجية
ميكن لإلدارة العملية ألسعار الصرف اهلادفة إىل منع تقييم العملة بأكثر من قيمتها 
أن حتدَّ من آثار التدفُّقات الرأمسالية املضاِربة املزعزعة لالستقرار. وُيضاف إىل ذلك أن 
فوارق أسعار الفائدة، اليت كثريًا ما جتتذب املضاَربة يف جمال "جتارة املناقلة"، ميكن أن 
م حتت السيطرة. وهذا ميكن أن حيدث يف املقام األول  تكون حمدودًة عندما يظل التضخُّ
ال بواسطة اعتماد سياسة نقدية تقييدية وسياسة أسعار فائدة مرتفعة، بل بواسطة أدوات 
أخرى مثل سياسة الدخل اليت هتدف إىل إبقاء متوسط الزيادات يف األجور ُمجارية، 

م الذي يستهدفه املصرف املركزي. ية، لنمو اإلنتاجية ومستوى التضخُّ ال ُمتخطِّ
من  أو التخفيف  لالستقرار،  املزعزعة  الرأمسالية  التدفُّقات  آثار  منع  ميكن  كما 
حدهتا على األقل، عن طريق اللجوء إىل فرض ضوابط على رأس املال، وهي ضوابط 
واسعة  بصددها جتارب  الدويل، كما توجد  النقد  تأسيس صندوق  اتفاقية  هبا  تسمح 
مة والنامية على السواء. وبينما أقرَّ صندوق النقد الدويل مؤخرًا  النطاق يف البلدان املتقدِّ
بأن ضوابط رأس املال أدوات مشروعة، فهو ال يوصي باللجوء إليها إال يف احلاالت اليت 
يتضح فيها بالفعل وجود أزمة يف ميزان املدفوعات وبعد إخفاق مجيع التدابري األخرى 
)مثل تدابري التكيُّف النقدي واملايل(. ولكن املشكلة فيما يتعلَّق باعتماد مثل هذا النهج 
هي أنه ال يعترف بالدور التحوُّطي الكلي الذي ميكن لضبط التدفُّقات الرأمسالية الوافدة 

أن يؤديه يف منع حدوث مثل هذه األزمة أصاًل.
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 إعادة النظر يف إخضاع النظام املايل 
لضوابط تنظيمية

املالية غري اخلاضعة  الفرضية اليت تعترب أن األسواق  الراهنة  لقد دحضت األزمة 
مجيع  متتلك  األسواق  هذه  يف  الفاعلة  اجلهات  ألن  بالكفاءة  تتميز  تنظيمية  لضوابط 
استخدامًا  املعلومات  هذه  تستخدم  وأهنا  املرتقبة  بالنتائج  للتنبؤ  الضرورية  املعلومات 
م نفسه بنفسه. وهذا ينبغي أن يدفع واضعي  رشيدًا حبيث ميكن للنظام املايل أن ينظِّ
السياسات يف االقتصادات النامية واالنتقالية إىل استخالص الدروس ألغراض تشكيل 

النظم املالية لبلداهنم.
مة قد تكون أيضًا  كما أن بعض التدابري التنظيمية املتوّخاة اآلن يف البلدان املتقدِّ
ذات صلة وأمهية بالنسبة للبلدان النامية. وهذه التدابري تشمل، بصفة خاصة، تلك اليت 
هتدف إىل حتسني حوكمة املصارف، وخفض احلوافز املتاحة للمشاركني يف األسواق 
ذوي السلوك املحفوف مبخاطر كبرية، وآليات اختاذ القرارات اليت تسمح للسلطات 
بتصفية املصارف الفاشلة وإعادة رمسلة املؤسسات من خالل امتالكها من قبل القطاع 
ل العمليات املصرفية التجارية الصغرية )املتمثِّلة يف تلقِّي الودائع، وتقدمي  العام. وتشكِّ
القروض، وإدارة املدفوعات( عن أنشطة املصارف االستثمارية املحفوفة باملخاطر مبدأ 
ينبغي أن يوجه أيضًا وضع اللوائح التنظيمية لعمل املصارف يف البلدان النامية. ومن 
شأن هذا أن يساعد يف احليلولة دون حتوُّل فرادى املؤسسات املالية إىل مؤسسات كبرية 
مهمًا من  أداؤها  يصبح  األنشطة حبيث  متنوِّعة من  لطائفة  مفرط وممارستها  إىل حدٍّ 
الناحية الُنُظميَّة. وقد يكون تنفيُذ مثل هذه التدابري أسهل يف البلدان اليت ال تزال فيها 
ل وحيث ال يزال القطاع املايل صغريًا نسبيًا ولكنه سيتوسع  النظم املالية يف مرحلة التشكُّ

حتمًا مع منو اقتصاداهتا. 
مبوجب  والسيولة  املال  رأس  مبتطلبات  املتصلة  الدولية  والقواعد  املعايري  إن  مث 
اتفاقات بازل اليت هتدف إىل احلد من خماطر تعثُّر املصارف واحلاجة إىل برامج إنقاذ عامة 
عن طريق احتواء االستدانة املفرطة قد ال تكون دائمًا مناسبة للظروف واالحتياجات 
املحددة للبلدان النامية. وقد حتتاج املصارف الصغرية نسبيًا يف البلدان النامية إىل قواعد 
خمتلفة عن تلك اليت حتتاج إليها املصارف الكبرية اليت تعمل على املستوى الدويل يف 
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اليت  النامية  البلدان  من  العديد  بأنه يف  أيضًا  االعتراف  ينبغي  ولكنه  املتقدمة.  البلدان 
شهدت أزمات مصرفية خطرية منذ عقد الثمانينات من القرن املاضي، كانت متطلبات 
تلك  تطبيق  وأن  بازل،  قواعد  اليت حددهتا  تلك  من  بكثري  أكرب  والسيولة  املال  رأس 
الصغرية  املؤسسات  إقراض  املصريف، خصوصًا  اإلقراض  تقييد  إىل  أفضى  قد  القواعد 
التحوط مع  قواعد  بتكييف  البلدان  أن ُيسمح هلذه  ينبغي  واملتوسطة احلجم. ولذلك 

أوضاعها واحتياجاهتا املحددة.
وعلى أية حال، ينبغي تصور التنظيم املايل بطريقة تكفل أال يكون مناوئًا للنمو. 
بل ينبغي له، بصفة خاصة، أن يشجع اإلقراض املصريف الطويل األجل لتمويل االستثمار 
اإلنتاجي وأن يثبط اإلقراض لألغراض غري اإلنتاجية واملنطوية على املضاربة. وهذا أمر مهم 
بالنظر إىل الترابط بني االستقرار املايل والنمو: فاالستقرار املايل يدعم النمو ألنه حيد من 
عدم التيقن الذي تنطوي عليه حتمًا أية عملية متويل، بينما يدعم النمو املستقر االستقرار 

املايل ألنه حيد من خماطر حتوُّل القروض إىل قروض عدمية األداء أو مشكوك فيها.

 االستقرار النقدي مقابل 
االستقرار املايل

تدل التجربة احلالية يف البلدان املتقدمة الرئيسية على أن جلوء املصارف املركزية 
أي  له  أو مل يكن  تأثري طفيف،  له سوى  واسع مل يكن  نطاق  على  النقود  إىل خلق 
تأثري على اإلطالق، يف توسع االئتمانات املقدمة إىل القطاع اخلاص. وهذا يدل على 
أنه خالفًا للزنعة النقدية، ينبغي لواضعي السياسات أن يركزوا على حجم االئتمانات 
املايل. وعالوة  تعزيز االستقرار  النقود ألغراض  أكثر مما يركزون على خلق  املصرفية 
على ذلك، فإن لألغراض اليت ُيستخدم االئتمان املصريف من أجلها تأثريًا على مستوى 
تؤدي  أن  االئتمانات،  توفري  خالل  من  املصارف،  فبإمكان  الكلي.  الطلب  وتكوين 
دورًا رئيسيًا يف ضمان االستقرار املايل. وينبغي للمصارف أن متيز بني املشاريع اجليدة 
واملشاريع السيئة، واملقترضني املوثوقني وأولئك غري املوثوقني بداًل من التصرف كوسطاء 
غري فاعلني أو فقدان االهتمام باألداء االقتصادي للمقترضني منها بعد "توريق" ديوهنم 

)أي حتويل القروض إىل سندات قابلة للتداول( ونقل املخاطر إىل كيان آخر.
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املاضية على أن االستقرار  القليلة  السنوات  املتقدمة يف  البلدان  وقد دلت جتربة 
النقدي، من حيث حتقيق استقرار األسعار االستهالكية، ميكن أن يقوم جنبًا إىل جنب 
مع عدم استقرار مايل كبري. بل إن التخلص من خماطر أسعار الصرف وخفض مستوى 
اجتذبا  فقد  مايل:  استقرار  عدم  حدوث  يف  ساعدا  قد  اليورو،  منطقة  يف  التضخم، 
تدفقات مالية كبرية من املصارف يف البلدان اليت تقع يف قلب هذه املنطقة إىل البلدان 
الفائدة بني هاتني  لفوارق أسعار  الفعلية  اليت تقع على هامشها، كما أّديا إىل اإلزالة 
تقوية  ألغراض  مل ُتستخدم  الرأمسالية  التدفقات  تلك  إال أن  البلدان.  من  املجموعتني 
القدرة التنافسية والقدرة اإلنتاجية بل إهنا اسُتخدمت لتغذية "الفقاعات" ولتمويل العجز 
يف احلساب اجلاري. وقد أدى هذا إىل تزايد التباينات داخل املنطقة بداًل من احلد منها، 
مما أفضى إىل نشوء األزمة يف بلدان العجز ضمن منطقة العملة املوحدة. وهذه النتيجة 
مماثلة لتلك اليت حدثت يف العديد من االقتصادات النامية واالنتقالية يف العقود السابقة، 
خصوصًا يف أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا حيث أفضى االستقرار النقدي القائم 

على أساس سعر صرف امسي ثابت إىل حدوث أزمات مالية.

تشجيع متويل االستثمار املحلي
ميكن للقطاع املايل أن يؤدي دورًا رئيسيًا يف التعجيل بوترية النمو االقتصادي عن 
طريق متويل تكوين رأس املال الثابت الذي يعزز اإلنتاج وخيلق فرص العمل. ولذلك 
فإنه من أجل دعم استراتيجيات التنمية اليت تعزز الطلب املحلي كمحرك للنمو، من 

الضروري أن تقوي البلدان النامية نظمها املالية.
وتشكل األرباح غري املوزَّعة أهم مصدر من مصادر متويل االستثمار يف القدرة 
اإلنتاجية احلقيقية. ويف الوقت نفسه، متثل زيادة الطلب عاماًل حامسًا يف املساعدة على 
متول  الرحبية  وهذه  اإلنتاجية،  القدرة  يف  اإلضافية  االستثمارات  رحبية  توقعات  حتقيق 
األرباح واالستثمار.  قوية بني  بدورها االستثمار اخلاص، مما يفضي إىل نشوء عالقة 
ويضاف إىل ذلك أن االئتمانات املصرفية ضرورية، رغم أن أمهيتها النسبية تتوقف على 
بعملية  التعجيل  من  الشركات  ن  ُيمكِّ املصريف  والتمويل  بلد.  لكل  املحددة  الظروف 
فإن  ولذلك  املوزَّعة.  غري  األرباح  من خالل  ممكن  هو  عما  مبا يزيد  رأمساهلا  تكوين 
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ديناميات النمو تتوقف، إىل حد كبري، على مدى توافر مقادير كافية من االئتمانات 
املصرفية بكلفة تتناسب مع الرحبية املتوقعة ملشاريع االستثمار. وميكن للنظام املصريف 
ككل أن يوفر ائتمانات ألغراض االستثمار دون احلاجة ألن يتوفر مسبقًا مقدار مقابل 
االئتمانات من  املركزي أن يدعم تقدمي هذه  للمصرف  املالية. وميكن  املدخرات  من 
خالل توفري ما يكفي من السيولة للنظام املصريف وعن طريق اإلبقاء على أسعار الفائدة 

عند مستويات متدنية قدر اإلمكان.
على  احلصول  إمكانية  ييسر  أن  احلكومي  للتدخل  ميكن  ذلك،  عن  وعدا 
بأمهية  تتسم  أنشطة  متارس  اليت  والشركات  القطاعات  لصاحل  االئتمانات، خصوصًا 
يف  تتمثل  إمكانية  ومثة  االقتصاد.  ومنو  اهليكلي  التحول  لعملية  بالنسبة  استرايتيجية 
دعم أسعار الفائدة من أجل متويل االستثمار يف جماالت النشاط اليت ُتعترب ذات أمهية 
استراتيجية؛ وهناك إمكانية أخرى تتمثل يف التأثري يف سلوك النظام املصريف فيما يتعلق 

بطريقة ختصيصه لالئتمانات.

النظام املصريف وتوجيه االئتمانات
يكتسي التدخل احلكومي يف توفري االئتمانات املصرفية أمهية خاصة يف البلدان 
ألغراض  املقدمة  القروض  ألن  ذلك  املحلية،  النمو  قوى  لتدعيم  تسعى  اليت  النامية 
االستثمار واالبتكار، وكذلك القروض املقدمة إىل املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية 
ل  ما ُتفضِّ وكثريًا  أزمات.  ال تشهد  اليت  األوقات  يف  حىت  للغاية  نادرة  واملتوسطة، 
املصارف التجارية يف البلدان النامية منح قروض شخصية قصرية األجل أو شراء سندات 
االستحقاق )أي منح قروض  بتحويل آجال  املرتبطة  املخاطر  أن  تعترب  احلكومة ألهنا 

طويلة األجل مقابل ودائع قصرية األجل( كثرية إىل حد مفرط.
تنظيمي منّقح يشمل عناصر تدعم عملية ختصيص خمتلف  اعتماد إطار  وميكن 
على  أو إجبارها،  املصارف،  تشجيع  وميكن  االئتمانات.  وحوافظ  املصرفية  لألصول 
مقارنة  أبعد  حد  إىل  معقولة  تكون  بدرجة  االستحقاق  آلجال  حتويل  عملية  إجراء 
مبا كان حيدث يف املاضي. كما أن الضمانات العامة لالئتمانات اليت تقدمها املصارف 
التجارية ألغراض متويل االستثمار اخلاص ميكن أن تشجع املصارف التجارية اخلاصة 
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أن حتدَّ من  الترتيبات  األغراض. ومن شأن هذه  القروض هلذه  املزيد من  تقدمي  على 
خماطر التخلف عن سداد القروض وأن ختفض بالتايل عالوات املخاطر املرتبطة بقروض 
االستثمار الطويلة األجل أيضًا. وميكن ملا ينشأ عن ذلك من اخنفاض يف تكاليف الفائدة 
احتمال  وبالتايل  القروض  خسائر  تكبد  احتمال  يقلص  أن  املستثمرون  يتحملها  اليت 

مطالبة احلكومات بتغطية هذه اخلسائر يف إطار خمطط ضمانات. 
قبل  من  املشترك  للتمويل  ميكن  شاملة،  صناعية  سياسة  إطار  وضمن  وباملثل، 
اليت  العامة  املالية  واملؤسسات  جزئيًا،  اقتصاديًا  منظورًا  تعتمد  اليت  اخلاصة  املصارف 
تعمل لصاحل املجتمع ككل، أن يساعد يف ضمان أن تكون مشاريع االستثمار جمدية 

جتاريًا وداعمة الستراتيجية تغري هيكلي يف االقتصاد ككل.
وهناك العديد من األمثلة على تنفيذ السياسة االئتمانية مبساعدة املؤسسات العامة 
الزراعي والصناعي  التعاونية املتخصصة اليت متوِّل االستثمار  العامة واملؤسسات  وشبه 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بأسعار تفضيلية. وميكن ملصارف التنمية الوطنية 
تقدميها  على  قادرة  اخلاصة  املالية  املؤسسات  ال تكون  اليت  املالية  اخلدمات  تقدم  أن 
بالقدر املرجو أو غري راغبة يف تقدميها. وقد كان هلذه املصارف دور هام يف مواجهة 
التقلبات الدورية خالل األزمة الراهنة عندما قامت بزيادة إقراضها يف نفس الوقت الذي 
عمدت فيه مصارف خاصة عديدة إىل تقليص نطاق إقراضها. ويضاف إىل ذلك أن 
هناك مصادر متويل أصغر وأكثر ختصصًا تؤدي أيضًا دورًا هامًا يف الديناميات اإلمجالية 

لعملية التنمية. 

تغري اآلراء حول دور املصارف املركزية
املصارف  وظيفة  استعراض  أيضًا  تتطلب  الداعم  املصريف  النظام  دور  تقوية  إن 
الدور  أن  فالواقع  املصارف.  هذه  استقالل  مبدأ  يف  النظر  إعادة  حىت  بل  املركزية، 
قد  األسعار  الستقرار  حامية  كوهنا  جمرد  يف  املتمثِّل  املركزية  للمصارف  التقليدي 
يكون ضيقًا للغاية عندما تؤخذ يف االعتبار متطلبات التنمية واحلاجة إىل حتقيق استقرار 

القطاع املايل.
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األداة  بوصفها  النقدية  للسياسة  املركزية  املصارف  استخدام  ما أفضى  وكثريًا 
االستثمار  يثبط  الذي  احلقيقية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  إىل  التضخم  ملكافحة  الوحيدة 
املحلي اخلاص وجيتذب التدفقات الرأمسالية اخلارجية الوافدة اليت تنطوي على املضاربة. 
من  ذلك  على  ما ترتب  مع  قيمتها  من  بأكثر  للعمالت  تقييم  إىل  عادة  يؤدِّي  وهذا 
اخنفاض يف الصادرات وبالتايل ختفيض لتوقعات املنتجني املحليني فيما يتعلق بالطلب. 
ومن شأن انتهاج سياسة دخل تقوم على أساس زيادة األجور املرتبطة باإلنتاجية أن 
النقدية ألنه يستبعد، أو خيفض إىل حد كبري على األقل، خماطر  السياسة  إدارة  ييسر 
التضخم الناشئ عن ارتفاع تكاليف وحدة العمل. ومن شأن هذا أن ييسر أداء مهمة 
أوضاع  هتيئة  أكرب حنو  توجيهًا  النقدية  توجيه سياستها  املتمثلة يف  املركزية  املصارف 

التمويل املواتية لالستثمار املحلي.
أكثر  قط  مل تكن  املركزية  املصارف  دور  يف  النظر  إعادة  إىل  احلاجة  أن  كما 
وضوحًا مما كانت عليه خالل األزمة املالية األخرية. فاستقالل املصارف املركزية مل مينع 
حدوث هذه األزمة، ولكنه تعني على هذه املصارف، عند اندالع األزمة، أن يتخذ 
تدابري "غري تقليدية" لتحقيق استقرار األسواق املالية لصاحل االقتصاد ككل، بداًل من 
املصارف  قبل  من  املتضافر  العمل  وكان  األسعار.  استقرار  على  باملحافظة  االكتفاء 
إنقاذ  منها  بوسائل  األزمة،  آلثار  التصدي  يف  عنه  ال غىن  أمرًا  واحلكومات  املركزية 
أفضت  بفشلها". وقد  السماح  معه  اعُتربت "كبرية إىل حد ال ميكن  اليت  املؤسسات 
هذه التجربة إىل اإلقرار بأن املصارف املركزية ميكن أن تسهم إسهامًا كبريًا يف حتقيق 

استقرار األسواق املالية والنظام املصريف. 
ومثة خطوة أخرى تتمثل يف االعتراف بأن املصارف املركزية ميكن أن تؤدي دورًا 
فعااًل يف تنفيذ استراتيجية منو وتنمية. وبالنظر إىل أن االستقرار املايل يتوقف على أداء 
القطاع احلقيقي لالقتصاد، فإن تعزيز النمو االقتصادي ينبغي أن ُيعترب أيضًا مسؤولية 
رئيسية تقع على عاتق هذه املؤسسات. فبإمكاهنا أن تدعم حتويل آجال االستحقاق يف 
النظام املصريف من خالل اضطالعها بدورها بوصفها "مقرض املالذ األخري" وقيامها 
بتوفري الغطاء التأميين للودائع. وهذا الدور األخري حيّد من خماطر حدوث سحب مفاجئ 
للودائع، األمر الذي يؤدي إىل تقلُّص السيولة املتاحة للمصارف، أما الدور األول فيمكن 
العديد من  النقص يف السيولة عند حدوثها. ولكن هناك أيضًا  أن يستجيب حلاالت 
األمثلة املستقاة من جتارب البلدان املتقدمة والنامية على السواء، وهي أمثلة تتعلق مبشاركة 
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املصارف املركزية يف توجيه االئتمانات بوسائل منها مثاًل التمويل املباشر للشركات غري 
املالية، وعمليات إعادة التمويل االنتقائية للمصارف التجارية بأسعار تفضيلية أو إعفاء 

أنواع معينة من القروض املصرفية من احلدود الكمية القصوى لالئتمانات.
العديد  يف  السريعة  التصنيع  عملية  يف  حموري  دور  املخططات  هلذه  كان  وقد 
بلدان  عدة  يف  املثال،  سبيل  فعلى  املتوقعة.  النتائج  دائمًا  مل حتقق  إال أهنا  البلدان  من 
قّدمت فيها املصارف العامة أحيانًا قروضًا إىل كيانات عامة أخرى ألغراض ال صلة 
هلا باالستثمار اإلنتاجي، شكلت القروض عدمية األداء أعباء على ميزانياهتا وقّوضت 
قدراهتا على اإلقراض. ولكنه ال بد من االعتراف أيضًا بأن عملية خصخصة املصارف 
العامة ورفع الضوابط التنظيمية عن النظم املالية مها اللذان مهَّدا الطريق أمام حدوث 
أزمات مالية كبرية يف أمريكا الالتينية ويف شرق وجنوب شرق آسيا. ويف ضوء هذه 
التدخل  ومساوئ  مزايا  بني  بتأٍن  توازن  أن  النامية  للبلدان  ينبغي  املختلفة،  التجارب 
احلكومي يف ختصيص االئتمانات عند تشكيل أو إصالح قطاعاهتا املالية املحلية. وينبغي 
هلذه البلدان أيضًا أن ُتطبِّق آليات حوكمة ورقابة مصممة بعناية فيما يتعلق باملؤسسات 
املالية العامة واخلاصة على السواء من أجل ضمان أن تعمل هذه املؤسسات ملصلحة 

االقتصاد واملجتمع ككل.

سوباتشاي بايتشباكدي
األمني العـام لألونكتاد


