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مالحظة

• وأرقام.	 حروف من املتحدة األمم وثائق رموز تتألف
وثائق إحدى إىل اإلحالة الرموز هذه أحد إيراد ويعين

املتحدة؛ األمم

• يف	 وال املنشور، هذا يف املستخدمة التسميات يف ليس
كان رأي أي عن التعبري يتضمن ما مادته، عرض طريقة
ألي القانوين املركز بشأن املتحدة لألمم العامة لألمانة
منها، أي لسلطات أو منطقة، أو مدينة أو إقليم أو بلد

حدودها؛ أو ختومها تعيني بشأن أو

• طبعها	 إعادة أو املنشور هذا يف الواردة املادة اقتباس ميكن
اإلشارة مع بذلك، التنويه ُيرجى ولكن استئذان، دون
نسخة األونكتاد أمانة إيداع ينبغي كما الوثيقة. رقم إىل
طبعه. املعاد أو املقتبس النص يتضمن الذي املنشور من
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مالحظات توضيحية

التصنيف حسب البلد أو املجموعة السلعية

أي• على ينطوي ما بالضرورة فيه وليس التحليلي، أو اإلحصائي التيسري ألغراض التقرير هذا يف للبلدان املتبع التصنيف اعتمد
بعينها. منطقة أو بعينه بلد بلغها اليت التنمية مرحلة بشأن حكم

على• تتميز وهي املتحدة، لألمم اإلحصائي املكتب وضعها اليت التصنيف عملية التقرير هذا يف للبلدان الرئيسية التجمعات وتتبع
النحو•التايل:

البلدان•املتقدمة•أو•الصناعية•)املصنعة(:•وهي•البلدان•األعضاء•يف•منظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي•)خبالف•تركيا،«
ومجهورية•كوريا،•واملكسيك(،•باإلضافة•إىل•البلدان•األعضاء•اجلدد•يف•االحتاد•األورويب•وإسرائيل؛

وتشري•االقتصادات•االنتقالية•إىل•جنوب•شرق•أوروبا•ورابطة•الدول•املستقلة؛«
البلدان•النامية:•هي•مجيع•البلدان•واألقاليم•واملناطق•غري•املذكورة•حتديدًا•أعاله.«

ويشري•مصطلح•"بلد"/"اقتصاد"•حسبما•يكون•مناسبًا•إىل•األقاليم•أو•املناطق•أيضًا.

أما•اإلشارات•إىل•"أمريكا•الالتينية"•الواردة•يف•النص•أو•اجلداول•فإهنا•تشمل•بلدان•الكارييب•ما•مل•يشر•إىل•غري•ذلك.

واإلشارة•إىل•"أفريقيا•جنويب•الصحراء"•الواردة•يف•النص•أو•اجلداول•تشمل•جنوب•أفريقيا،•ما•مل•ُيذكر•خالف•ذلك.

املستخدم السلعية املجموعة والتصنيفحسب اإلقليمية التجمعات تصنيف فإن ذلك، خالف يذكر مل وما اإلحصائية، ولألغراض
)UNCTAD Handbook of Statistics 2012( دليل•إحصاءات•األونكتاد•لعام•2012 يف املستخدم التصنيف عامة بصورة يتبع يف•هذا•التقرير
)منشورات•األمم•املتحدة،•رقم•املبيع•B.11.II.D.1(.•والبيانات•اخلاصة•بالصني•ال•تشمل•بيانات•إقليم•هونغ•كونغ•اإلداري•اخلاص•التابع

للصني،•وإقليم•ماكاو•اإلداري•اخلاص•التابع•للصني،•ومقاطعة•تايوان•الصينية.

مالحظات أخرى

تشري•كلمة•"دوالر"•إىل•دوالرات•الواليات•املتحدة،•ما•مل•يذكر•خالف•ذلك.

مليون. 1 وتشري•كلمة•"بليون"•إىل•000

وتشري•كلمة•"طن"•إىل•الطن•املتري.

وتشري•معدالت•النمو•والتغيري•السنوية•إىل•معدالت•مركبة.

FOB.•والواردات•على•أساس•"تكاليف•النقل•والتأمني•والشحن" السفينة" ظهر على "التسليم أساس على الصادرات قيمت وقد
CIF،•ما•مل•يذكر•خالف•ذلك.

والنهاية. البداية سنتا فيها مبا املعنية، الفترة كامل يعين واستخدام•عالمة•)-(•بني•سنتني،•مثل•1990-1988،
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واستخدام•عالمة•)/(•بني•سنتني،•مثل•2001/2000،•يعين•سنة•مالية•أو•سنة•حمصولية.

وتعين•النقطة•).(•أن•البيانات•ال•تنطبق•على•احلالة.

وتعين•النقطتان•)..(•أن•البيانات•غري•متاحة•أو•مل•يبلغ•عنها•بصورة•مستقلة.

والعالمات•العشرية•والنسب•املئوية•قد•ال•تتطابق•مع•املجموع•بسبب•التقريب.

وتعين•عالمة•)-(•أو•الصفر•)0(•أن•املقدار•صفر•أو•ميكن•إمهاله.



عرض عام

بعد•مخس•سنوات•من•اندالع•األزمة•العاملية،•ال•يزال•االقتصاد•العاملي•يف•حالة•من•الفوضى.•ومل•تفلح•السياسات•النقدية•التوسعية
وتقليص• املايل التقشف تدابري أن كما الكلي. الطلب وتعزيز االئتمانات توفري تشجيع يف الكربى املتقدمة االقتصادات انتهجتها اليت القوية
األجور•تزيد•من•قتامة•الصورة،•ليس•يف•املدى•القصري•فحسب،•وإمنا•يف•املدى•املتوسط•أيضًا.•وال•تزال•البلدان•اليت•تعاين•من•العجز•تتحمل
عبء•تصحيح•االختالالت•العاملية•اليت•أسهمت•يف•اندالع•األزمة•العاملية،•األمر•الذي•يزيد•من•حدة•القوى•االنكماشية•يف•االقتصاد•العاملي.

وتتواصل•هيمنة•القطاع•املايل•على•أنشطة•االقتصاد•احلقيقي،•بل•إن•هذه•اهليمنة•رمبا•تكون•قد•ازدادت.•ومع•ذلك،•فإن•اإلصالحات
املالية•على•املستوى•الوطين•كانت•خجولة•يف•أفضل•األحوال،•وال•تتقدم•إال•ببطء•شديد،•إن•تقدمت•أصاًل.•وكان•صناع•السياسات•يف
العديد•من•البلدان•القوية•اقتصاديًا•قد•دعوا،•يف•عامي•2008•و2009،•إىل•إجراء•إصالحات•عاجلة•يف•النظام•النقدي•واملايل•الدويل.
ولكن،•منذ•ذلك•احلني،•تبدد•تقريبًا•زخم•االندفاع•حنو•اإلصالح،•حبيث•مل•يعد•مطروحًا•على•جدول•األعمال•الدويل.•وبالتايل،•فإن•آفاق

بعيد. حد إىل ملتبسة تزال ال العاملية التنمية وبيئة العاملي االقتصاد

وكان•مبقدور•بعض•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•التخفيف•من•تأثري•األزمات•املالية•واالقتصادية•اليت•شهدهتا•البلدان•املتقدمة،•وذلك
من•خالل•انتهاج•سياسات•توسعية•على•صعيد•االقتصاد•الكلي.•إال•أنه•بالنظر•إىل•احنسار•اآلثار•اليت•تركتها•تلك•االستجابات•دون•أن
تظهر•البيئة•االقتصادية•اخلارجية•سوى•القليل•من•عالمات•التحسن،•فإن•هذه•االقتصادات•ال•تزال•تسعى•جاهدة•إىل•استعادة•زخم•منوها.

وقبل•الركود•الكبري،•كانت•صادرات•البلدان•النامية•واالنتقالية•تشهد•منوًا•سريعًا•بفضل•قوة•الطلب•االستهالكي•يف•البلدان•املتقدمة،
وخاصة•يف•الواليات•املتحدة.•وكان•يبدو•أن•ذلك•يربر•تبين•منوذج•النمو•املوجه•حنو•التصدير.•غري•أن•توسع•االقتصاد•العاملي،•وإن•كان
مواتيًا•للعديد•من•البلدان•النامية،•كان•يقوم•على•أمناط•للطلب•والتمويل•ال•ميكن•استمرارها•على•الصعيد•العاملي.•ولذلك،•فإن•العودة•إىل
إنتاج•استراتيجيات•النمو•السابقة•على•اندالع•األزمة•ال•ميكن•أن•تكون•خيارًا•واردًا.•بل•إنه•من•أجل•التكيف•مع•ما•يبدو•أنه•حتول•هيكلي
يف•االقتصاد•العاملي،•ُيضطر•العديد•من•البلدان•النامية•واالنتقالية•إىل•إعادة•النظر•يف•استراتيجياهتا•اإلمنائية•اليت•كانت•تعتمد•اعتمادًا•مفرطًا

على•الصادرات•من•أجل•حتقيق•النمو.

أم•آجاًل،•حدودها•القصوى ومن•نافلة•القول•إن•استراتيجيات•النمو•اليت•تعتمد•أساسًا•على•الصادرات•ال•بد•وأن•تبلغ،•إن•عاجاًل
عندما•َتعَمد•بلدان•كثرية•إىل•انتهاج•نفس•هذه•االستراتيجيات•يف•نفس•الوقت:•فالتنافس•بني•االقتصادات•استنادًا•إىل•اخنفاض•تكلفة•وحدة
العمل•والضرائب•إمنا•يفضي•إىل•سباق•حنو•اهلاوية،•وال•ينشأ•عنه•سوى•القليل•من•املكاسب•اإلمنائية•بينما•تترتب•عليه•عواقب•اجتماعية
قد•تصل•إىل•حد•الكارثة.•ويف•الوقت•الراهن•الذي•ُيتوقع•فيه•أن•يظل•منو•الطلب•يف•البلدان•املتقدمة•ضعيفًا•لفترة•ممتدة•من•الزمن،•أخذت
حدود•هذه•االستراتيجية•للنمو•تصبح•أكثر•وضوحًا.•ولذلك،•أصبح•من•املحتم•استعادة•التوازن•للقوى•املحركة•للنمو،•مع•إعطاء•وزن
منه• البلدان لبعضهذه بالنسبة صعوبة أكثر سيكون األمر أن رغم النامية، البلدان مجيع أمام هائاًل حتديًا ذلك ويطرح املحلي. للطلب أكرب
بالنسبة•للبعض•اآلخر.•وعلى•أية•حال،•فإن•األمر•يتطلب•النظر•من•منظور•جديد•إىل•دور•األجور•والقطاع•العام•يف•عملية•التنمية.•وخبالف
املحلي• الطلب لتسخري تفرد إمنائية استراتيجيات نفسه الوقت يف تنتهج أن كافًة للبلدان ميكن الصادرات، تقوده الذي النمو استراتيجيات
ألغراض•حتقيق•النمو•دورًا•أكرب•مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي•دون•أن•تترتب•على•ذلك•آثار•"إفقار•اجلار"،•ودون•حدوث•تنافس•على
تقليص•األجور•والضرائب•مبا•يفضي•إىل•نتائج•عكسية.•وُيضاف•إىل•ذلك•أنه•إذا•استطاع•العديد•من•الشركاء•التجاريني•يف•العامل•النامي

اجلنوب. بلدان بني فيما التجارة عجلة دفع بإمكاهنم فسيكون الوقت، نفس يف املحلي الطلب توسيع
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ال ُيتوقع حدوث انتعاش مستمر في االقتصاد العاملي

يف•املائة ال•يزال•االقتصاد•العاملي•يسعى•بصعوبة•للعودة•إىل•مسار•منو•قوي•ومطرد.•ومن•املتوقع•ملعدل•الناتج•العاملي،•الذي•بلغ•2.2
يف•عام•2012،•أن•يسجل•زيادة•مماثلة•يف•عام•2013.•ومثلما•كان•احلال•يف•السنوات•السابقة،•ُيتوقع•أن•تسجل•البلدان•املتقدمة•أضعف
يف•املائة يف•املائة•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•ومن•املتوقع•ملعدل•النمو•يف•البلدان•النامية•واالنتقالية•أن•يسجل•قرابة•5 أداء،•بزيادة•يف•حدود•1

يف•املائة،•على•التوايل. و3

وال•يزال•النشاط•االقتصادي•يف•العديد•من•البلدان•املتقدمة،•ويف•عدد•من•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•يعاين•من•وطأة•آثار•األزمة
املالية•واالقتصادية•اليت•اندلعت•يف•عام•2008،•ومن•آثار•العمليات•املالية•واالختالالت•املحلية•والدولية•اليت•أدت•إىل•اندالع•األزمة.•غري
أن•استمرار•ضعف•النمو•يف•العديد•من•البلدان•قد•ُيعزى•يف•جانب•منه•أيضًا•إىل•سياسات•االقتصاد•الكلي•اليت•تنتهجها•تلك•البلدان•يف

الوقت•احلايل.

ويف•االحتاد•األورويب،•ُيتوقع•أن•يتقلص•الناتج•املحلي•اإلمجايل•للسنة•الثانية•على•التوايل.•ومن•املرجح•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•يف
أطراف•املنطقة،•وذلك•بسبب•ارتفاع•معدالت•البطالة،•وتقلص•األجور،•وتدين•مستوى•ثقة•املستهلك،•وعدم•اكتمال•عملية•ضبط•أوضاع
جديدة،• ائتمانات توفري على املصارف التوسعية النقدية السياسات تشجع مل الديون، حجم تقليص عملية استمرار إىل وبالنظر امليزانية.
مبا•ميكن•أن•يعيد•تنشيط•الطلب.•ويف•ذلك•السياق،•يؤدي•تزايد•امليل•إىل•التقشف•املايل•إىل•جعل•العودة•سريعًا•إىل•مسار•منو•أعلى•أمرًا
مستبعدًا.•والواقع•أن•حماوالت•حل•األزمة•يف•منطقة•اليورو•من•خالل•تدابري•التقشف•املايل•ميكن•أن•تؤدي•إىل•نتائج•عكسية•وخيمة•ألن•ذلك
التقشف•يدفع•الطلب•اخلاص،•الضعيف•أصاًل،•إىل•مزيد•من•االنكماش.•فبلدان•منطقة•اليورو•اليت•كانت•األشد•معاناة•من•األزمة•ال•تزال•متر
بظروف•معاكسة•إىل•حد•بعيد،•يف•حني•أن•النمو•الذي•شهدته•بلدان•الفائض•قد•استند•بدرجة•كبرية•إىل•قوة•الصادرات.•ونظرًا•لعزوف
حكومات•تلك•البلدان•األخرية•عن•حفز•النمو•املحلي•بوسائل•أخرى•خالف•السياسة•النقدية،•فقد•ظل•عدم•التوازن•داخل•املنطقة•مستمرًا.

عن•التوسع وعلى•الصعيد•العاملي،•جتدر•مالحظة•أن•اليابان•تقاوم•اجتاه•التقشف•احلايل•عن•طريق•توفري•حوافز•مالية•قوية،•فضاًل
النقدي•هبدف•إنعاش•النمو•االقتصادي•وكبح•االجتاهات•االنكماشية.•وميكن•هلذه•التدابري•أن•تساعد•يف•احلفاظ•على•منو•الناتج•املحلي
يف•املائة•يف•عام•2013.•ومن•املتوقع•أن•تسجل•الواليات•املتحدة•منوًا•مبعدل•مماثل،•وإن•كان•يستند•إىل اإلمجايل•لليابان•مبعدل•يناهز•2
جمموعة•خمتلفة•من•العوامل.•فقد•بدأ•الطلب•اخلاص•فيها•يتجه•إىل•االنتعاش،•وهو•ما•يرجع•يف•جانب•منه•إىل•إحراز•تقدم•ال•يستهان•به•يف
ضبط•أوضاع•قطاعها•املصريف.•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•ختفيضات•اإلنفاق•العام،•مبا•يف•ذلك•ختفيض•اإلنفاق•يف•االستثمارات•الالزمة•للبنية
حول اليقني انعدام من كبري قدر يسود املتعارضة، الزنعات هلذه النهائية املحصلة وضوح عدم إىل وبالنظر انكماشيًا. أثرًا حتدث األساسية،

سيستمر. التوسعية النقدية السياسة انتهاج كان إذا ما

الطلب املحلي يقود النمو في كثير من البلدان النامية

يف•املائة•يف•عام•2013،•وهو•معدل•مماثل•ملا•كان يف•املائة•و5 من•املتوقع•أن•تسجل•البلدان•النامية•معدل•منو•يتراوح•بني•4.5
عليه•يف•عام•1012.•ويف•كثري•من•تلك•البلدان،•كان•النمو•ناشئًا•عن•الطلب•املحلي•أكثر•مما•كان•ناشئًا•عن•الصادرات،•حيث•استمر
ضعف•الطلب•اخلارجي•من•االقتصادات•املتقدمة.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ظلت•التدفقات•الرأمسالية•الوافدة•القصرية•األجل،•اليت•اجتذبتها
أسعار•الفائدة•األعلى•مما•هي•عليه•يف•البلدان•املتقدمة•الكربى،•متارس•ضغطًا•يف•اجتاه•رفع•قيمة•العمالت•يف•العديد•من•اقتصادات•األسواق

التصديرية. قطاعاهتا أضعف مما الناشئة،
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ومثلما•كان•عليه•احلال•من•قبل،•كان•منو•الناتج•يف•عام•2012•قويًا•يف•شرق•وجنوب•وجنوب•شرق•آسيا،•حيث•بلغ•5.3•يف•املائة،•
وإن•كان•قد•شهد•تباطؤًا•يف•اآلونة•األخرية،•مبا•يعكس•ضعف•الطلب•من•بعض•أسواق•الصادرات•الكربى.•ويف•الصني،•سجلت•مسامهة•
صايف•الصادرات•يف•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•املزيد•من•التراجع،•بينما•ظل•االستثمار•الثابت•واالستهالك•اخلاص•يقودان•زيادة•الناتج،•
وذلك•نتيجة•لنمو•األجور•مبعدل•أسرع.•كما•أن•الطلب•املحلي•الذي•تشجعه•خمتلف•التدابري•املتخذة•على•صعيد•سياسات•الدخل•يف•عدد•
من•البلدان•األخرى•يف•املنطقة،•مثل•إندونيسيا•وتايلند•والفلبني•واهلند،•قد•أخذ•يدعم•منو•الناتج،•الذي•قد•يتسارع•بالتايل•يف•عام•2013•

بوترية•معتدلة•يف•املنطقة•ككل.

وتباطأ•النمو•االقتصادي•يف•غرب•آسيا•بصورة•مذهلة،•من•7.1•يف•املائة•يف•عام•2011•إىل•3.2•يف•املائة•يف•عام•2012،•وهو•
مستوى•من•املتوقع•أال•يتغري•يف•عام•2013.•وكان•لضعف•الطلب•اخلارجي،•وخباصة•من•أوروبا،•أثره•على•املنطقة•بأكملها،•وال•سيما•
على•تركيا•اليت•سجل•معدل•منوها•اخنفاضًا•حادًا•من•حوايل•9•يف•املائة•يف•عامي•2010•و2011•إىل•2.2•يف•املائة•يف•عام•2012.•وقد•
واصلت•بلدان•جملس•التعاون•اخلليجي•براجمها•الكبرية•لإلنفاق•العام•هبدف•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•جنوب•الصحراء•الكربى•ظل•مستقرًا•عند•مستوى•يتجاوز•ال••5•يف•املائة،•وذلك•بفضل•استمرار•
ارتفاع•مستوى•حصائل•صادراهتا•من•السلع•األولية•وقوة•االستثمار•العام•واخلاص•نسبيًا•يف•بعض•البلدان.•غري•أن•أكرب•اقتصادين•يف•املنطقة،•
أي•جنوب•أفريقيا•ونيجرييا،•يواجهان•خماطر•تراجع•كبرية•بسبب•اهتزاز•الطلب•اخلارجي•إضافة•إىل•بعض•أوجه•الضعف•اليت•تعتري•جانب•
العرض.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•العديد•من•أقل•البلدان•منوًا•يف•املنطقة•تظل•عرضة•للتأثر•بالتقلبات•املفاجئة•واحلادة•يف•الطلب•على•بعض•

السلع•األساسية.

ومن•املتوقع•أيضًا•أن•يظل•معدل•النمو•ثابتًا•نسبيًا•يف•منطقة•أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب،•ليبلغ•يف•املتوسط•قرابة•3•يف•املائة،•
وذلك•بالنظر•إىل•أن•تباطؤ•النمو•يف•بعض•البلدان،•ومنها•املكسيك،•سيعوضه•على•األرجح•منو•أسرع•يف•األرجنتني•والربازيل.•وإمجااًل،•

فإن•ما•حيرك•النمو•يف•املنطقة•هو•الطلب•املحلي•الذي•يستند•إىل•االستهالك•اخلاص•والعام.

وقد•شهدت•االقتصادات•االنتقالية•اجتاهًا•إىل•التراجع•يف•أدائها•االقتصادي.•وبفعل•تأثري•األزمة•املستمرة•يف•معظم•أحناء•أوروبا•
الغربية،•دخلت•معظم•االقتصادات•االنتقالية•لبلدان•جنوب•شرق•أوروبا•يف•حالة•من•الركود•يف•عام•2012.•وحافظت•البلدان•األعضاء•
يف•رابطة•الدول•املستقلة•على•معدل•منو•يتجاوز•3•يف•املائة•يف•عام•2012•بفضل•استمرار•الطلب•املحلي،•وإن•كان•من•املتوقع•أن•يتباطأ•
ذلك•بصورة•طفيفة•يف•عام•2013.•وتظل•االحتماالت•االقتصادية•للمنطقة•ترتبط•ارتباطًا•وثيقًا•بأداء•اقتصاد•االحتاد•الروسي،•وكذلك•

بتطورات•أسعار•السلع•األساسية.

وبالنظر•إىل•أن•التوسع•السريع•لالقتصادات•النامية،•كمجموعة،•قد•زاد•بدرجة•أكرب•من•وزهنا•يف•االقتصاد•العاملي،•فإن•منطًا•جديدًا•
من•النمو•العاملي•قد•أخذ•يف•الظهور•على•ما•يبدو.•وبينما•تظل•البلدان•املتقدمة•متثل•األسواق•الرئيسية•لصادرات•البلدان•النامية،•فإن•نسبة•
مسامهة•تلك•البلدان•يف•منو•االقتصاد•العاملي•قد•ارتفعت•من•28•يف•املائة•يف•عقد•التسعينات•من•القرن•املاضي•إىل•قرابة•40•يف•املائة•يف•
الفترة•2003-2007،•وإىل•ما•يناهز•75•يف•املائة•منذ•عام•2008.•غري•أن•معدل•منو•هذه•االقتصادات•قد•تباطأ•يف•السنوات•األخرية.•
وإذا•استطاعت•البلدان•النامية•أن•تزيد•من•دور•الطلب•املحلي•والتجارة•بني•بلدان•اجلنوب•يف•إطار•استراجتياهتا•اإلمنائية،•فقد•يكون•مبقدورها•
أن•تواصل•منوها•بوترية•سريعة•نسبيًا،•مع•متتعها•بإمكانيات•متزايدة•لالعتماد•على•بعضها•البعض•من•أجل•توسيع•الطلب•الكلي.•إال•أنه•

ال•ميكن•أن•ُيتوقع•منها•أن•تنتشل•البلدان•املتقدمة•من•منط•منوها•املتباطئ•من•خالل•زيادة•وارداهتا•من•تلك•البلدان.
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مل•تستعد•التجارة•الدولية•يف•السلع•واخلدمات•معدل•منوها•السريع•الذي•شهدته•السنوات•السابقة•على•اندالع•األزمة.•فبعد•االخنفاض
2011 5•يف•املائة•فحسب•يف•عام احلاد•يف•الفترة•2008-2009،•مث•االنتعاش•السريع•يف•عام•2010،•زاد•حجم•جتارة•السلع•بنسبة

يف•املائة•يف•عام•2012،•وكان•لذلك•أثره•على•االقتصادات•املتقدمة•والنامية•واالنتقالية•على•حد•سواء. وبأقل•من•2

انكمشت وكان•تباطؤ•النشاط•االقتصادي•يف•البلدان•املتقدمة•وراء•اجلانب•األعظم•من•التباطؤ•يف•التجارة•الدولية.•ويف•عام•2012،
يف•املائة•من•حيث•القيمة.•وكان•الضعف•الشديد•الذي 5 وبنسبة احلجم حيث من املائة يف الواردات•األوروبية•من•السلع•بنسبة•تناهز•3
يف•املائة•من•التراجع•يف•الصادرات•األوروبية•يف•عام•2012.•ومل•تتعاف•صادرات•اليابان عن•90 اعترى•التجارة•األوروبية•البينية•مسؤواًل
بعد•من•حالة•اهلبوط•احلاد•اليت•جنمت•عن•زلزال•عام•2011،•يف•حني•ظل•حجم•وارداهتا•ينمو•بوترية•معتدلة.•ومن•بني•االقتصادات
يبدو•أن•ذلك•املعدل•أخذ• لتجارهتا•الدولية،•وإن•كان املتقدمة•الكربى،•استطاعت•الواليات•املتحدة•وحدها•أن•حتتفظ•مبعدل•منو•إجيايب

يتباطأ•يف•عام•2013.

وتراجعت•التجارة•أيضًا•بدرجة•كبرية•يف•البلدان•النامية•واالقتصادات•االنتقالية.•فقد•تباطأت•الصادرات•والواردات•على•حد
انتعشت• حيث الوحيد، االستثناء هي أفريقيا وكانت النامية. املناطق معظم يف ويف•الشهور•األوىل•من•عام•2013 سواء•يف•عام•2012
يف•املائة•يف•البلدان•النامية•ككل. الصادرات•يف•البلدان•اليت•تضررت•فيما•مضى•من•الصراعات•األهلية.•واخنفض•معدل•منو•الصادرات•إىل•4

ومشل•هذا•التباطؤ•البلدان•اآلسيوية•اليت•لعبت•من•قبل•دورًا•رئيسيًا•يف•تنشيط•التجارة•الدولية.

يف•املائة إىل•13 يف•املائة•خالل•الفترة•2007-2002 27 يبلغ سنوي متوسط من الصينية الصادرات حجم منو معدل وتراجع
يف•املائة•يف•عام•2012،•وهو•معدل•أدىن•من•معدل•منو•ناجتها•املحلي•اإلمجايل.•وتواكب•مع•ذلك•تراجع•معدل يف•عام•2011،•مث•إىل•7
يف•املائة•يف•الفترة•ما•بني•عامي•2002 بعد•أن•كان•قد•بلغ•ما•متوسطه•19 يف•املائة•يف•عام•2012 منو•حجم•واردات•الصني•ليصل•إىل•6
و2007.•وكانت•املناطق•اليت•ُتصدِّر•نسبة•كبرية•من•السلع•األولية•)أي•أفريقيا،•وغرب•آسيا،•وأمريكا•الالتينية،•وإن•يكن•بدرجة•أقل(
هي•وحدها•اليت•سجلت•زيادة•كبرية•يف•صادراهتا•إىل•الصني.•وسجل•العديد•من•البلدان•اآلسيوية•املصدِّرة•للمصنوعات•تباطؤًا•شديدًا
يف•منو•جتارهتا•اخلارجية.•ومل•يكن•ذلك•نتيجة•الخنفاض•وارداهتا•من•أوروبا•فحسب،•بل•إنه•نتج•أيضًا•عن•تباطؤ•النمو•يف•بعض•املناطق

النامية،•وخصوصًا•يف•شرق•آسيا.

تغيريًا•يف•أمناط•التجارة•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•حد•سواء.•فواردات•مجيع•املناطق وقد•أحدثت•أزمة•الفترة•2009-2008
املتقدمة•ال•تزال•أدىن•من•مستوياهتا•قبل•اندالع•األزمة،•وكانت•الواليات•املتحدة•وحدها•هي•اليت•استطاعت•أن•ترتفع•بصادراهتا•إىل•مستوى
يتجاوز•الذروة•السابقة•اليت•بلغتها•يف•آب/أغسطس•2008.•ومن•ناحية•أخرى،•ازدادت•صادرات•جمموعة•اقتصادات•األسواق•الناشئة
يف•املائة.•ومع•ذلك،•سجلت يف•املائة•عن•مستويات•الذروة•اليت•بلغتها•يف•فترة•ما•قبل•األزمة،•بينما•زادت•وارداهتا•بنسبة•26 22 بنسبة
وترية•منو•جتارة•هذه•االقتصادات•تباطؤًا•شديدًا:•ففي•سنوات•ما•قبل•األزمة،•أي•بني•عامي•2002•و2007،•سجل•حجم•صادرات•هذه
يف•املائة•فحسب•يف•الفترة•ما•بني•كانون•الثاين/يناير يف•املائة،•وإن•كان•قد•اخنفض•إىل•3.5 البلدان•معدل•منو•سنوي•بلغ•يف•املتوسط•11.3
يف•املائة•خالل•نفس•الفترة. يف•املائة•إىل•5.5 ونيسان/أبريل•2013.•كما•تراجع•معدل•منو•حجم•واردات•هذه•البلدان•من•12.4 2001

وإمجااًل،•فإن•هذا•االجتاه•إىل•التراجع•العام•للتجارة•الدولية•يسلط•الضوء•على•جوانب•الضعف•اليت•ال•تزال•البلدان•النامية•تواجهها
يف•الوقت•الذي•ال•تسجل•فيه•البلدان•املتقدمة•سوى•تقدم•واهن.•كما•أنه•يشري•إىل•احتمال•أن•تكون•بيئة•التجارة•اخلارجية•أقل•مواتاة

املقبلة. القليلة السنوات خالل
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إن•الصعوبات•اليت•تواجه•البلدان•املتقدمة،•كمجموعة،•يف•سعيها•إلجياد•طريق•يفضي•هبا•إىل•مسار•انتعاش•مستدام•يف•أعقاب
ركود•الفترة•2008-2009،•تشري•إىل•أن•األزمة•األخرية•ختتلف•اختالفًا•تامًا•يف•طبيعتها•عن•األزمات•الدورية•اليت•حدثت•يف•املاضي.
يف•املائة؛•وهو•معدل•أبطأ•بكثري•مما•كان•عليه•يف 1.7 العاملي الناتج منو معدل متوسط بلغ إىل•عام•2012، ففي•الفترة•من•عام•2008
أي•فترة•من•الفترات•اخلمسية•السنوات•اليت•أعقبت•حاالت•الركود•اليت•شهدها•االقتصاد•العاملي•منذ•عقد•السبعينات•من•القرن•املاضي.

من ويف•ظل•هذا•الوضع•يلزم•انتهاج•سياسات•توسعية•حلفز•الطلب•املحلي•واستعادة•ثقة•األسر•املعيشية•والشركات.•إال•أنه•بداًل
ذلك،•ظل•صناع•السياسات•يركزون•اهتمامهم•على•استعادة•ثقة•األسواق•املالية.•وكانت•تدابري•التقشف•املايل•من•العناصر•املحورية•هلذه
االستراتيجية•املتبعة•يف•البلدان•املتقدمة،•وذلك•استنادًا•إىل•االعتقاد•بأن•ارتفاع•نسب•الدين•العام•ميكن•أن•يؤدي•يف•هناية•املطاف•إىل•النفور
عمومًا•من•الديون•السيادية،•وهو•ما•ميكن•أن•يفضي•إىل•زيادة•عالوات•املخاطر،•ويفرض•بالتايل•أعباء•ديون•اشد•وطأة•على•املالية•العامة.
ومل•حتقق•هذه•االستراتيجية•النتائج•املرجوة•من•ورائها.•فنتيجة•االنكماش•املايل•قد•أثرت•تأثريًا•سلبيًا•على•النمو•وخلق•فرص•العمل،•حيث
مل•تفلح•الزيادة•املتوقعة•يف•الطلب•اخلاص•يف•تعويض،•أو•جتاوز،•التخفيضات•يف•اإلنفاق•العام.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•اتباع•العديد•من
الربامج• لتلك االنكماشي التأثري من ضاعف قد الوقت نفس يف تقشف برامج قوية جتارية عالقات البعض ببعضها تربطها اليت البلدان
إىل•نتائج•إجيابية•للغاية.•وثبت،•عالوة•على•ذلك،•أن•السياسات•النقدية بنفس•الطريقة•اليت•أدى•هبا•تزامن•املحفزات•املالية•يف•عام•2009
مل•تكن•فعالة،•حيث•إن•التوسع•النقدي•القوي•مل•يتجسد•يف•شكل•زيادة•يف•القروض•املتاحة•للقطاع•اخلاص.•ويبني•ذلك•أنه•ما•مل•تكن

هناك•فرص•حلدوث•منو•يف•الطلب،•ال•تكون•زيادة•توفر•االئتمانات•كافية•حلفز•االستثمارات•اخلاصة•وخلق•فرص•العمل.

وتبني•التجربة•أن•السياسة•املالية•التوسعية•ميكن•أن•تترك•أثرًا•أقوى•بكثري•يف•مثل•هذه•احلالة،•ففي•هذا•الوضع•بالذات•يكون•ملثل
هذه•السياسة•اثر•مضاعف•قوي.•فمن•األرجح•أن•يتحقق•اهلدف•املشروع•املتمثل•يف•حتسني•املوازنات•املالية•من•خالل•زيادة•الطلب•الكلي،
وبالتايل•على•القاعدة•الضريبية،•بأكثر•مما•يتحقق•من•خالل•االنكماش•املايل•الذي•يقلص•الدخل•وحيد•من•منو•العمالة.•وُيضاف•إىل•ذلك
أن•عمليات•املصارف•املركزية•اليت•تركز•على•التقليل•من•خماطر•الديون•السيادية•وإبقاء•أسعار•الفائدة•يف•مستوى•منخفض•من•شأهنا•أن
الالزم. من بأكثر مرتفعة تعترب اليت األجل الطويل إىل املتوسط العام الدين نسبة تقليص وبالتايل العام، الدين خدمة تكاليف خفض تتيح

اإلصالحات الهيكلية ضرورية - ولكن أي نوع منها؟

على•الرغم•من•االختالفات•امللحوظة•يف•األداء•االقتصادي•ملختلف•املناطق،•فإن•السياسات•اليت•اتبعت•على•مدار•السنوات•الثالث
املاضية•مل•تفلح•عمومًا•يف•حل•األزمة.•وما•من•شك•يف•أنه•باإلضافة•إىل•السياسات•اليت•تعزز•الطلب،•يلزم•إجراء•إصالحات•هيكلية•يف
العديد•من•البلدان•كي•تعيد•اقتصاداهتا•الوطنية•واالقتصاد•العاملي•مرة•أخرى•إىل•مسار•النمو•املستدام.•وقد•ُطرحت•عدة•مقترحات•لإلصالح،
وخباصة•فيما•يتصل•بالقطاع•املايل•وسوق•العمل•واملالية•العامة•وعمليات•املصارف•املركزية،•غري•أهنا•يف•جمموعها•مل•تعاجل•أسباب•األزمة

معاجلة•وافية.

وكان•أحد•األسباب•الرئيسية•لألزمة•يتمثل•يف•هيمنة•القطاع•املايل•على•القطاع•احلقيقي.•وقد•أدى•حترير•العمليات•املالية•إىل
تأثر•احلكومات•على•حنو•متزايد•باعتقاد•مفاده•أهنا•جيب•أن•حتافظ•على•"ثقة"•األسواق•املالية،•أو•أن•تستعيد•تلك•"الثقة".•واإلصالحات
اليت•اعتمدت•منذ•عام•2008،•هبدف•حتسني•إجراءات•الرقابة•على•النظام•املصريف•ورمسلته،•تنطوي•على•قدر•من•الفائدة،•وإن•مل•يكن
من•املرجح•أن•تكفي•للحيلولة•دون•أن•تؤدي•أنشطة•األسواق•املالية•إىل•هتديد•االستقرار•االقتصادي.•إذ•جيب•على•احلكومات•أن•تراقب
األسواق•املالية•مراقبة•أكثر•حزمًا•مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي،•وأن•حتد•من•قوة•هيمنة•تلك•األسواق•على•االقتصادات•الوطنية•واإلقليمية

واالقتصاد•العاملي.
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ولسنوات•عديدة•قبل•اندالع•األزمة•املالية•واالقتصادية،•كان•اإلصالح•اهليكلي•تقريبًا•مرادفًا•إلضفاء•قدر•أكرب•من•املرونة•على
سوق•العمل،•وخباصة•مرونة•األجور.•واآلن،•ُيقترح•مثل•هذا•اإلصالح•مرة•أخرى•كسبيل•للخروج•من•األزمة.•غري•أن•االستراتيجية•اليت
هتدف•إىل•تقوية•القدرة•التنافسية•لالقتصادات•من•خالل•خفض•تكاليف•العمل•إمنا•تغفل•متامًا•أن•األجور•عادة•ما•تشكل•مصدرًا•رئيسيًا
من•مصادر•الطلب•املحلي.•وُيضاف•إىل•ذلك•أنه•عندما•تنتهج•بلدان•عديدة•مثل•هذه•االستراتيجية•يف•نفس•الوقت،•فإهنا•تفضي•إىل
حدوث•سباق•حنو•اهلاوية،•وتزيد•من•سوء•توزيع•الدخل،•وتشكل•خطرًا•يتهدد•التالحم•االجتماعي.•وقد•كان•ازدياد•التفاوت•يف•توزيع
من•ذلك،•فإن•انتهاج•سياسة•للدخول•هتدف•إىل•تسريع من•العوامل•اليت•أفضت•إىل•اندالع•األزمة•يف•املقام•األول.•وبداًل الدخل•عاماًل

منو•االستهالك•ميكن•أن•يسهم•إسهامًا•حامسًا•يف•العودة•باالقتصادات•الوطنية•واالقتصاد•العاملي•إىل•منو•أقوى،•بل•وأكثر•توازنًا•أيضًا.

وقد•يلزم•يف•كثري•من•البلدان•إجراء•إصالحات•هتدف•إىل•ضبط•أوضاع•املالية•العامة،•غري•أهنا•ينبغي•أن•تراعي•السياق•العام•لالقتصاد
الكلي.•فال•ميكن•أن•ُتدار•املالية•العامة•بنفس•طريقة•إدارة•مالية•األسر•املعيشية،•ألهنا•ستؤثر•حتمًا•على•االقتصاد•بأسره،•وعلى•السلوك
اإلنفاقي•للقطاع•اخلاص.•ويف•أفضل•األحوال،•مل•تنجح•املحاوالت•الرامية•إىل•ضبط•أوضاع•املالية•العامة•يف•األجل•القصري،•بل•وأحدثت
نتائج•عكسية•وآثارًا•مسايرة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•يف•أسوأ•األحوال.•فهذا•الضبط•ألوضاع•املالية•العامة•ال•ميكن•أن•يتحقق•إال•بعد

سنوات•عديدة•من•النمو•االقتصادي•املطرد،•وال•ينبغي•بالتايل•اعتباره•شرطًا•مسبقًا•حلدوث•االنتعاش•االقتصادي.

وقد•استجابت•املصارف•املركزية•يف•العديد•من•البلدان•املتقدمة•ملتطلبات•التعامل•مع•األزمة•املالية،•كما•استجابت•تلك•املصارف
يف•منطقة•اليورو•لألزمة•يف•أوضاع•املالية•العامة•يف•بعض•الدول•األعضاء،•وذلك•باعتماد•عدد•من•التدابري•غري•التقليدية.•غري•أنه•قد•يتعني
جديدة•لتوفري•االئتمانات•لألطراف•غري•املالية•الستخدامها•بطريقة•تؤدي•إىل•توليد•الطلب•والدخل•وفرص•العمالة. عليها•أيضًا•أن•جتد•سباًل

كما•أن•هذه•اإلصالحات•الوطنية•املختلفة•تتطلب•قدرًا•أكرب•من•التعاون•الدويل•الثابت،•مبا•يف•ذلك•إجراء•اإلصالح•الذي•طال
انتظاره•للنظام•النقدي•الدويل،•من•أجل•حتقيق•قدر•أكرب•من•التوازن•بني•جهود•التكيف•يف•اقتصادات•العجز•واقتصادات•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.

االقتصادات النامية واالنتقالية: أداء أفضل ولكن مع استمرار الضعف

كان•ازدياد•حصة•البلدان•النامية•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•العاملي•من•بني•أهم•التغريات•اليت•طرأت•على•شكل•االقتصاد•العاملي.
وأدى•اندالع•األزمة•االقتصادية•واملالية•العاملية،•يف•بادئ•األمر،•إىل•تعزيز•ذلك•االجتاه،•حيث•تباطأ•التراجع•يف•النمو•يف•البلدان•النامية•يف
الفترة•2008-2009،•مث•عاد•لينتعش•بوترية•أسرع•مما•يف•البلدان•املتقدمة.•ونتيجة•لذلك،•اخنفضت•حصة•البلدان•املتقدمة•يف•الناتج•املحلي
يف•املائة•يف•عام•2012،•بينما•زادت•حصة•البلدان•النامية•إىل•أكثر•من إىل•حوايل•60 يف•املائة•يف•عام•1990 اإلمجايل•العاملي•من•79
فصاعدًا. يف•املائة،•على•مدى•الفترة•نفسها.•وحدث•اجلانب•األعظم•من•ذلك•التغري•بدءًا•من•عام•2004 يف•املائة•إىل•36 الضعف،•من•17

حامسًا•بالنسبة•للنمو•يف•البلدان•النامية.•فتسارع•النمو•يف•هذه ومع•ذلك،•تظل•التطورات•االقتصادية•يف•البلدان•املتقدمة•عاماًل
املجموعة•األخرية•من•البلدان•خالل•التسعينات•من•القرن•املاضي،•وخصوصًا•يف•الفترة•2003-2007،•اقترن،•يف•واقع•األمر،•بازدياد
نسبة•التجارة•الدولية•يف•تكوين•الطلب•الكلي•يف•تلك•البلدان.•كما•أن•ازدياد•توجه•البلدان•النامية•إىل•اخلارج•قد•أسهم•يف•منوها،•وذلك
إىل•جانب•البيئة•االقتصادية•اخلارجية•املواتية•عمومًا،•مثل•ازدياد•واردات•البلدان•املتقدمة•)وخاصة•الواليات•املتحدة(•وارتفاع•أسعار•السلع

األساسية•إىل•مستويات•قياسية.

•.2008 عام منذ حدث مثلما اخلارجية، البيئة بتدهور للتأثر القابلية ازدياد أيضًا تعين التصدير حنو املوجهة النمو استراتيجية أن غري
األولية• السلع مصدري على شديدًا أثرًا والطلب باألسعار يتعلق فيما فقد•تركت•الصدمات•الدولية•اليت•شهدهتا•الفترة•2009-2008
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واملصنوعات•على•حد•سواء.•وكان•االنتعاش•الذي•حدث•الحقًا•أكثر•سرعة،•وكان•أثره•مفيدًا•بدرجة•أكرب•للبلدان•اليت•حتتوي•صادراهتا
على•نسبة•كبرية•من•السلع•األولية،•مقارنة•بالبلدان•اليت•تصدر•مصنوعات•أساسًا.

ويشري•ضعف•الطلب•من•البلدان•املتقدمة•إىل•أنه•قد•يتعني•أن•تلعب•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•دورًا•أكرب•يف•استراتيجيات
النمو•يف•البلدان•النامية.•ففي•هذا•الصدد،•تنطوي•تلك•التجارة•على•إمكانات•أكرب•مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي،•وذلك•بالنظر•إىل•أن
يف•املائة•يف•عام•1995•إىل 30 عن قلياًل يقل مستوى من ارتفعت قد الدولية التجارة جمموع يف اجلنوب بلدان بني فيما التجارة حصة
يف•املائة•يف•عام•2012.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•حصة•املصنوعات•يف•صادرات•بلد•من•البلدان•النامية•إىل•غريها 40 عن قلياًل يزيد ما
من•البلدان•النامية،•والقيمة•املضافة•يف•تلك•التجارة،•عادة•ما•تكون•أعلى•بكثري•مما•هي•عليه•يف•صادراهتا•إىل•البلدان•املتقدمة،•وهو•ما•يدل

على•الدور•اإلمنائي•املحتمل•الذي•تنطوي•عليه•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب.

اتجاهات أسعار السلع األساسية وآفاق تطورها

كان•النمو•السريع•للناتج•يف•كثري•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•حىت•اندالع•األزمة•املالية•وحلول•الركود•الكبري•يف•الفترة
2008-2009،•نتيجة•ملا•حققته•تلك•االقتصادات•من•زيادة•قوية•يف•صادراهتا•من•املصنوعات•إىل•البلدان•املتقدمة.•وقد•أسهم•ذلك•بدوره
يف•ارتفاع•حصائل•صادرات•البلدان•النامية•األخرى•اليت•كانت•تعتمد•على•صادراهتا•من•السلع•األساسية.•ومنذ•بداية•األلفية•اجلديدة،
استفادت•هذه•البلدان•األخرية•أيضًا•من•حدوث•تغري•يف•اجتاه•معدالت•التبادل•التجاري.•ومل•يكن•هذا•التغري•يعرب•عن•تصاعد•يف•اجتاه
يعرب• كان بل أسعار•السلع•األساسية•يف•األجل•املتوسط•فحسب،•وهو•التصاعد•الذي•مل•يتوقف•إال•ملدة•وجيزة•يف•الفترة•2009-2008،

العمالة. الكثيفة املصنوعات وخباصة املصنوعات، لبعض العاملية األسعار يف تراجع عن أيضًا

يترتب•على•ذلك•من•ارتفاع• سيما•الصني،•وما ويدل•ازدياد•الطلب•على•السلع•األساسية•يف•البلدان•النامية•السريعة•النمو،•وال
يف•مستويات•أسعار•كثري•من•السلع•األولية،•على•حدوث•حتول•هيكلي•يف•العوامل•األساسية•املادية•لعمل•األسواق.•كما•أن•ذلك•االجتاه
القرن• تسعينات يف قياسية التصاعدي•لألسعار•كان•يدعمه•بطء•االستجابة•يف•جانب•العرض،•حيث•إن•اخنفاض•األسعار•إىل•مستويات
املاضي•قد•أدى•إىل•فترة•طويلة•من•نقص•االستثمار•يف•القدرة•اإلنتاجية•للعديد•من•السلع•األساسية•الرئيسية،•وخاصة•يف•قطاعي•املعادن
األسعار. والتعدين.•ويف•الوقت•نفسه،•أدى•ازدياد•وجود•املستثمرين•املاليني•يف•أسواق•السلع•األساسية•إىل•ازدياد•حدة•مشكلة•تقلب
مستقباًل، األساسية السلع أسعار تطور منحى استشراف خاصة بصفة يصعب الغموض، يكتنفها اليت الراهنة العاملية االقتصادية البيئة ظل ويف

إال•أنه•ما•من•شك•يف•أن•آفاق•منو•البلدان•النامية•ستترك•أثرًا•ال•يستهان•به•يف•اجتاهات•الطلب•على•السلع•األساسية•مستقباًل.

ومن•شأن•استمرار•النمو•السكاين•السريع•وارتفاع•مستويات•الدخل•يف•البلدان•النامية•أن•يفضيا•إىل•تزايد•الطلب•على•العديد•من
السلع•الغذائية.•وعالوة•على•ذلك،•ميكن•أن•تظل•أسعار•السلع•األساسية•الزراعية•مرتفعة•على•مدى•العقد•املقبل،•حيث•إنه•ليس•من•املرجح

أن•يزداد•اإلنتاج•مبا•يتماشى•مع•تزايد•الطلب،•مبا•يف•ذلك•الطلب•على•أنواع•الوقود•احليوي.

املصنوعات، إنتاج يف كمدخالت تستخدم اليت األساسية السلع من العديد أسواق الطلبيف أوضاع حتدد اليت العوامل من عدد وهناك
ويف•قطاع•التشييد.•ويتمثل•أحد•هذه•العوامل•فيما•إذا•كانت•الصني•ستنجح•يف•إعادة•التوازن•لنموها•من•خالل•زيادة•استهالكها•الداخلي.
هو•ما•إذا•كانت•البلدان•النامية•األخرى•الكثيفة•السكان•والسريعة•النمو•ستتحول•إىل•مرحلة•من•النمو•االقتصادي•والتصنيع ومثة•عامل•ثاٍن
تعتمد•بدرجة•أكرب•على•السلع•األساسية.•وحىت•إذا•تباطأ•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•للصني،•مبا•يسفر•عن•اخنفاض•استخدام•بعض•السلع
األساسية،•فإن•استمرار•عملية•التصنيع•وارتفاع•دخل•الفرد•فيها•ميكن•أن•يظل•هلما•تأثري•كبري•يف•األسواق•العاملية،•وذلك•بالنظر•إىل•حجم
اقتصاد•ذلك•البلد.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإذا•انتهجت•بلدان•نامية•أخرى•كبرية•وشديدة•الكثافة•السكانية•أيضًا•مسار•التصنيع•السريع،•فإن
بعملية• املرتبط األساسية البنية تطوير أن كما قوية. تظل أن ميكن املعادن، وخصوصًا الصناعية، األساسية السلع على الطلب احتماالت

التحول•احلضري•السريع•ينطوي•على•إمكانات•قوية•لزيادة•الطلب•على•السلع•األساسية.
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وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•ارتفاع•مستويات•املعيشة•يف•العديد•من•البلدان•النامية•ميكن•أن•يقوي•الطلب•على•الطاقة•يف•األجل
املتوسط،•رغم•التحسن•يف•كفاءة•استخدام•الطاقة•الذي•ميكن•أن•يسهم•يف•خفض•استخدام•الطاقة•لكل•وحدة•من•وحدات•الناتج•املحلي
-2011 الفترة يف مبستوياهتا مقارنة طفيفة بدرجة اخنفضت وإن حىت قياسيًا، مرتفعة مستويات عند النفط أسعار تظل وقد اإلمجايل.
2012،•نظرًا•ألن•الطلب•من•بعض•البلدان•النامية•السريعة•النمو•سيظل•يرتفع،•وألن•تكاليف•استغالل•اإلمدادات•اجلديدة•تفوق•تكاليف

االستغالل•من•املصادر•التقليدية.

وعمومًا،•قد•ال•ترتفع•أسعار•السلع•األساسية•بالسرعة•اليت•ارتفعت•هبا•على•مدى•العقد•املاضي،•غري•أهنا،•مع•إدخال•بعض
التخفيضات•يف•األجل•القصري،•ستستقر•عند•مستوى•مرتفع•نسبيًا•مقارنة•بأوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.•غري•أن•ذلك•ال•ينبغي•أن
هذه• يواجه يزال ال الذي الرئيسي فالتحدي الطبيعية. باملوارد الغنية البلدان يف للتنمية استراتيجيات وضع عن التقاعس من حالة إىل يفضي
البلدان•هو•حتدي•انتزاع•حصة•عادلة•من•ريع•املوارد•وتوجيه•اإليرادات•حنو•االستثمار•يف•االقتصاد•احلقيقي•من•أجل•حفز•تنويع•وحتسني

اإلنتاج•والصادرات.

استراتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات تبلغ حدودها القصوى

تتمثل•إحدى•املشاكل•الرئيسية•اليت•تواجه•صناع•السياسات•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•اليت•حتتوي•صادراهتا•على•نسبة•كبرية
من•السلع•األساسية•يف•أن•منو•صادراهتا•ومستويات•الدخل•فيها•يتأثر•سلبًا•على•األرجح•باستمرار•بطء•منو•اإلنفاق•النهائي•للبلدان•املتقدمة
على•مدى•عدة•سنوات•قادمة.•وكان•إنتاج•السلع•املصنعة•لتصديرها•إىل•السوق•العاملية•يقود•توسع•القطاعات•الرمسية•احلديثة•يف•عدد•من
هذه•البلدان،•ولكن•الطلب•املحلي•فيها•مل•يزد•بنفس•الوترية.•وكان•ذلك•يرجع•يف•جانب•منه•إىل•ضعف•الروابط•بني•قطاع•التصدير•وبقية
ملنتجيها الدولية التنافسية القدرة لتعزيز وحكوماهتا شركاهتا انتهجتها اليت االستراتيجية إىل آخر جانب يف يرجع كان بينما االقتصاد، قطاعات
املحليني•بإبقاء•األجور•عند•مستويات•منخفضة.•وستصل•مثل•هذه•االستراتيجية•يف•هناية•املطاف•إىل•حدودها•القصوى،•حيث•إن•اخنفاض
من كان وملا نفسه. الوقت يف نفسها االستراتيجية عديدة أخرى بلدان تنتهج عندما وخباصة املحلي، الطلب منو يضعف األجور مستويات
أكثر• تصبح االستراتيجية هذه عليها تنطوي اليت القيود فإن الزمن، من ممتدة لفترة ضعيفًا املتقدمة البلدان يف الطلب منو يظل أن املرجح
حدة.•ومن•شأن•االستمرار•يف•انتهاج•استراتيجيات•النمو•الذي•تقوده•الصادرات•من•خالل•التنافس•يف•جمال•األجور•والضرائب•أن•يؤدي،
عن•تقليص•أية•فوائد•ميكن•أن•تتحقق•إمجااًل. يف•ظل•هذه•الظروف،•إىل•تفاقم•الضرر•الناجم•عن•تباطؤ•النمو•يف•أسواق•الصادرات،•فضاًل

وميكن•أن•يؤدي•تبين•سياسات•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•على•صعيد•االقتصاد•الكلي•إىل•تعويض•حاالت•تراجع•النمو
اليت•تنشأ•عن•ذلك،•لفترة•من•الوقت.•ويف•واقع•األمر،•فإن•معظم•البلدان•النامية•قد•واجهت•اخنفاض•صايف•صادراهتا•بزيادة•حصة•اإلنفاق
احلكومي•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•كما•كانت•هناك•زيادة•يف•االستهالك•اخلاص•كحصة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•بعض•من•هذه
البلدان،•وكحصة•من•إمجايل•تكوين•رأس•املال•الثابت•يف•بعض•البلدان•األخرى.•غري•أنه•إىل•جانب•هذه•االستجابات•القصرية•األجل،•قد
كمحرك املحلي للطلب أكرب وزنًا يعطي التنمية استراتيجيات يف حتول على ينطوي أجاًل وأطول أمشل منظور تبين إىل النامية البلدان حتتاج
للنمو.•وميكن•هلذا•التحول•حنو•مسار•منو•أكثر•توازنًا•أن•يعوض•التأثري•السليب•لتباطؤ•منو•الصادرات•إىل•البلدان•املتقدمة.•وعالوة•على•ذلك،
ميكن•جلميع•البلدان•النامية•أن•تنتهج•استراتيجية•النمو•األكثر•توازنًا•هذه•يف•نفس•الوقت•دون•أن•تترتب•على•ذلك•آثار•"إفقار•اجلار".
إال•أن•هذا•التحول•حنو•استراتيجية•منو•أكثر•توازنًا•ينطوي•على•العديد•من•التحديات،•اليت•تشمل•تعزيز•القوة•الشرائية•املحلية،•وإدارة•توسع
الطلب•املحلي•بطريقة•تتجنب•حدوث•زيادة•مفرطة•يف•الطلب•على•الواردات،•وتقوية•الترابط•بني•اإلنفاق•األسري•واإلنفاق•احلكومي،
من•ناحية،•واالستثمار،•من•ناحية•أخرى،•لتمكني•التكوين•القطاعي•لإلنتاج•املحلي•من•التكيف•مع•أمناط•الطلب•اجلديدة،•مبا•يف•ذلك•من

خالل•زيادة•التجارة•على•الصعيد•اإلقليمي•وفيما•بني•بلدان•اجلنوب.

ومن•هنا،•فإن•حتويل•حمور•تركيز•استراتيجيات•التنمية•حنو•األسواق•املحلية•ال•يعين•التقليل•من•أمهية•دور•الصادرات.•بل•إن
الصادرات•ميكن•أن•تسجل•مزيدًا•من•التوسع•إذا•ما•استطاع•عدة•شركاء•جتاريني•أن•حيققوا•يف•الوقت•نفسه•معدالت•منو•اقتصادي•أعلى.
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إعادة التوازن لقوى النمو املحلية والخارجية

لدى•السعي•إىل•حتقيق•املزيد•من•االندماج•يف•اقتصاد•يسري•بسرعة•على•طريق•العوملة،•كثريًا•ما•جيري•إغفال•األمهية•البالغة•للطلب
االقتصادات• يف املحلي الصناعي الناتج يف الزيادة أرباع ثالثة قرابة يشكل املحلي الطلب فنمو التصنيع. لعملية رئيسي كمحفز املحلي
عن•نصف•ذلك•الناتج•يف•االقتصادات•الصغرية.•ولذلك،•فإن•من•شأن•تسارع•منو•الطلب•املحلي•أن•يعود•بفائدة الكبرية،•وما•يزيد•قلياًل
منو استراتيجية حنو السريع التحول إمكانية إن مث اخلارجي. الطلب منو ضعف سياق يف وخباصة التصنيع، عملية وعلى الناتج منو على كبرية
فهذا• املحلي. الطلب بنمط املحلي لإلنتاج القطاعي اهليكل ارتباط قوة مدى على بعيد، حد إىل ستتوقف، املحلي الطلب حنو توجهًا أكثر
االرتباط•يكون•ضعيفًا•بصفة•خاصة•يف•البلدان•اليت•تصدر•نسبة•كبرية•من•السلع•األولية.•ولذلك،•يظل•من•األمهية•مبكان•أن•تستخدم•هذه
البلدان•إيراداهتا•الناشئة•عن•استغالل•املوارد•يف•تنويع•اهليكل•القطاعي•إلنتاجها•عن•طريق•زيادة•حصص•املصنوعات•واخلدمات•احلديثة،
العامة•منها•واخلاصة.•وميكن•هلذا•التنويع•أن•يولِّد•فرص•عمل•جديدة•ويتيح•فرص•احلصول•على•دخل•ويقوي•السوق•املحلية،•وذلك•من

خالل•تنمية•الروابط•بني•قطاعات•التصدير•وبقية•االقتصاد.

االستهالك• يف الزيادات بني املناسب التوازن لتحقيق السعي املحلي الطلب على أكرب بدرجة تركز اليت االستراتيجية وتتطلب
األسري•واالستثمار•اخلاص•واإلنفاق•العام.•فهناك•ترابط•قوي•بني•هذه•املكونات•الثالثة•للطلب•املحلي.•فزيادة•استهالك•السلع•واخلدمات
يف• تشكل ال االستثمار وزيادة اإلنتاجية. الطاقة يف لالستثمار استعدادًا أكثر واخلدمات السلع تلك منتجي جتعل حمليًا إنتاجها ميكن اليت
خللق• مسبقًا شرطًا أيضًا تشكل بل الرأمسالية(، السلع من كبرية نسبة استرياد تعني ولو )حىت فحسب املحلي للطلب مصدرًا ذاهتا حد
فرص•العمل•ولتحقيق•زيادات•يف•اإلنتاجية،•مبا•يسمح•بنمو•األجور•إىل•جانب•ازدياد•القوة•الشرائية•للمستهلكني•املحليني.•وعالوة•على
ذلك،•فإن•ارتفاع•دخل•األسر•املعيشية•والشركات•يزيد•اإليرادات•الضريبية،•اليت•ميكن•للحكومة•أن•تنفقها•بعد•ذلك•على•حتسني•اخلدمات
إضافيًا•لألسر العامة•وتطوير•البنية•األساسية،•حىت•مع•عدم•تغري•معدالت•الضرائب.•أما•زيادة•اإلنفاق•العام،•فيمكن•أن•تولِّد•بدورها•دخاًل
املعيشية•والشركات،•وأن•حتسن•األوضاع•الالزمة•لالستثمار•اخلاص،•وهو•االستثمار•الذي•ال•غىن•عنه•لزيادة•طاقة•العرض•املحلي،•ومن

مث•للحد•من•تبدد•منو•الطلب•املحلي•بتأثري•الواردات.

زيادة االستهالك املحلي

يشكل•دخل•العمل•أهم•مصادر•االستهالك•األسري،•الذي•ميثل•عمومًا•ما•بني•نصف•وثالثة•أرباع•الطلب•الكلي،•حىت•يف•البلدان
وألصحاب• عمومًا، للسكان الشرائية القوة تعزيز يكون أن ينبغي ولذلك، نسبيًا. كبري تصدير قطاع متتلك اليت والبلدان نسبيًا الفقرية

األجور•بصفة•خاصة،•هو•املكون•الرئيسي•من•مكونات•استراتيجية•النمو•الذي•يقوده•الطلب•املحلي.

ويف•حني•تركز•استراتيجيات•النمو•الذي•تقوده•الصادرات•على•جانب•األجور•املتعلق•بالتكلفة،•فإن•االستراتيجية•املوجهة•حنو
الطلب•تركز•يف•املقام•األول•على•جانب•األجور•املتصل•بالدخل،•ألهنا•تستند•إىل•إنفاق•األسر•املعيشية•باعتباره•أكرب•مكون•من•مكونات
اإلنتاجية للطاقات الكامل لالستخدام يكفي املحلي الطلب من قدرًا سيولِّد فإنه اإلنتاجية، منو مسار األجور منو اتبع ما وإذا الفعلي. الطلب

املتنامية•لالقتصاد،•دون•االضطرار•إىل•االعتماد•على•استمرار•منو•الصادرات.

ويف•االقتصادات•اليت•تضم•قطاعات•رمسية•كبرية•إىل•حد•ما،•ميكن•حتسني•عمل•مثل•هذه•السياسة•للدخول•عن•طريق•إقامة•مؤسسات
للتفاوض•اجلماعي•واستحداث•حدود•دنيا•قانونية•لألجور.•أما•يف•البلدان•اليت•تنتشر•فيها•العمالة•غري•النظامية•وعمل•األشخاص•حلساهبم
هامًا.•ويف•البلدان•اليت•يوجد اخلاص،•ميكن•لربامج•التحويالت•االجتماعية•املوجهة•وخطط•العمالة•يف•القطاع•العام•أن•تؤدي•دورًا•مكماًل
من• مثاًل، - الزراعيني للمنتجني منصفة أسعارًا تضمن آليات استحداث يشكل املنتجني، صغار من الكثري يضم كبري ريفي قطاع هبا
خالل•ربط•تلك•األسعار•بنمو•إنتاجية•االقتصاد•عمومًا•-•عنصرًا•آخر•من•عناصر•استراتيجية•هتدف•إىل•زيادة•االستهالك•املحلي•وتعزيز
التالحم•االجتماعي،•ويف•الوقت•نفسه•اجتذاب•املزيد•من•االستثمارات•اليت•تعزز•اإلنتاجية.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•شرائح•السكان•اليت
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ستستفيد•يف•املقام•األول•من•مثل•هذه•السياسة•للدخول•ُيرجح•أن•تنفق•اجلانب•األعظم•من•دخوهلا•على•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا.
وُيضاف•إىل•ذلك•أن•احلكومات•ميكن•أن•تتخذ•إجراءات•تقديرية،•مثل•منح•ختفيضات•ضريبية•على•بعض•السلع•االستهالكية•اليت•ُتنتج،

أو•ميكن•أن•ُتنتج،•حمليًا.

عادة• املعمرة االستهالكية السلع القتناء استهالكية قروض على احلصول إمكانية تيسري طريق عن املحلي الطلب حفز أن غري
ما•يكون•حمفوفًا•باملخاطر،•وهو•ما•يتبني•بوضوح•من•التجارب•األخرية•يف•عدد•من•البلدان•املتقدمة.•فأعباء•خدمة•الديون•اليت•ترزح•حتت
وطأهتا•األسر•املعيشية•ميكن•أن•تتحول•بسرعة•إىل•أعباء•مفرطة•إذا•ارتفعت•أسعار•الفائدة،•أو•إذا•تعثرت•دخول•األسر•املعيشية،•أو•إذا

اخنفضت•أسعار•األصول•املستخدمة•كضمانات.

زيادة االستثمار املحلي

يؤدي•االستثمار•املحلي،•اخلاص•منه•والعام،•دورًا•بالغ•األمهية•يف•أية•استراتيجية•للنمو،•بصرف•النظر•عما•إذا•كانت•هذه•االستراتيجية
يشكل• ما هو إضافية إنتاجية لطاقة الكامل لالستخدام يكفي مبا مستقباًل الطلب منو وتوقع املحلي. الطلب حنو أو الصادرات حنو موجهة
احلافز•الرئيسي•ألصحاب•األعمال•احلرة•كي•يستثمروا•يف•توسيع•تلك•الطاقة.•وملا•كان•من•املستبعد•منو•الصادرات•بنفس•الوترية•اليت
كانت•تنمو•هبا•يف•املاضي،•وذلك•بالنظر•إىل•احلالة•الراهنة•لالقتصاد•العاملي،•فإن•منو•الطلب•املحلي•سيصبح•أكثر•أمهية•يف•حتديد•توقعات
التمويل• توافر مدى يف يتمثل اإلنتاجية الطاقة تعزيز على املستثمرين أولئك قدرة حمددات وأحد مستقباًل. للطلب املحتملني املستثمرين
الطويل•األجل•بتكلفة•ميسورة•وبسعر•صرف•تنافسي.•وهذا•بدوره•يتوقف،•إىل•حد•كبري،•على•سياسات•املصارف•املركزية•وعلى•هيكل

وأداء•النظام•املايل•املحلي.

آثار اإلنفاق العام املباشرة وغير املباشرة على الطلب

إن•إمكانية•تعزيز•الطلب•املحلي•عن•طريق•زيادة•إنفاق•القطاع•العام•تتوقف•على•األوضاع•األولية•للمالية•العامة•يف•كل•بلد،•وإن
كانت•تتوقف•أيضًا•على•اآلثار•اليت•تتركها•زيادة•اإلنفاق•العام•على•اإليرادات•العامة.•فمن•املمكن•أن•يكون•اإلنفاق•العام•والضرائب•أدوات
رئيسية•لتشكيل•توزيع•القوة•الشرائية•يف•اقتصاد•ما.•وباإلضافة•إىل•اآلثار•املباشرة•على•الطلب•الكلي،•كثريًا•ما•يشكل•االستثمار•العام•يف
البنية•األساسية•و/أو•توفري•اخلدمات•العامة•ملجموعات•صناعية•حمددة•شرطًا•مسبقًا•الستمرارية•االستثمار•اخلاص،•ولتحسني•إنتاجية•رأس
املال•اخلاص،•وإلكمال•آلية•السوق•بتيسري•إنشاء•الروابط•بني•الصناعات•التصديرية•وبقية•االقتصاد.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ميكن•لإلنفاق
العام•على•التعليم•والتدريب•أن•يؤثر•يف•قدرة•اليد•العاملة•على•املسامهة•يف•منو•اإلنتاجية.•وعالوة•على•ذلك،•ميكن•أن•يؤدي•اتباع•سياسة
مالية•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•إىل•إضفاء•االستقرار•على•الطلب•املحلي•خالل•فترات•بطء•النمو•أو•الركود،•واحليلولة•بالتايل
دون•تراجع•توقعات•املستثمرين•املحليني•بالنسبة•للطلب.•وتزداد•هذه•القدرة•على•حتقيق•االستقرار•كلما•زادت•حصة•القطاع•العام•يف

الناتج•املحلي•اإلمجايل.

وميكن•إلعادة•توزيع•الدخل•من•خالل•اهليكل•الضرييب•والتحويالت•لألسر•املعيشية•أن•يعزز•القدرة•الشرائية•لفئات•الدخل•
اليت•تنفق•نسبة•أكرب•من•دخلها•على•االستهالك•عمومًا،•وعلى•استهالك•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا•بصفة•خاصة،•مقارنة•بفئات•

الدخل•األعلى.
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زيادة اإليرادات العامة

إن•"احليز•املايل"•املتاح•لتعزيز•الطلب•املحلي،•بصورة•مباشرة•أو•غري•مباشرة،•عن•طريق•زيادة•اإلنفاق•العام•يف•البلدان•النامية،
وخباصة•يف•البلدان•املنخفضة•الدخل•وأقل•البلدان•منوًا،•عادة•ما•يكون•حمدودًا•بدرجة•أكرب•مما•هو•عليه•يف•البلدان•املتقدمة.•وال•يرجع•ذلك
فحسب•إىل•أن•القاعدة•الضريبية•هلذه•البلدان•تكون•أصغر،•وإمنا•أيضًا•ألن•قدرهتا•على•إدارة•وإنفاذ•التشريعات•الضريبية•كثريًا•ما•تتسم
التقلبات مثل حكوماهتا، سيطرة نطاق عن خترج بعوامل قويًا تأثرًا البلدان تلك من كثري يف العامة املالية تتأثر ذلك، على وعالوة بالضعف.
يف•أسعار•السلع•األساسية•ويف•أسعار•الفائدة•على•ديوهنا•اخلارجية.•ولكن•"احليز•املايل"•يتحدد•أيضًا،•بدرجة•كبرية،•على•املستوى•املحلي،
وذلك•بالنظر•إىل•أن•إنفاق•اإليرادات•العامة•يولِّد•دخاًل،•وبالتايل•إنفاقًا•إضافيًا•يف•القطاع•اخلاص،•مما•يؤدي•إىل•توسيع•القاعدة•الضريبية.
وتتفاوت•هذه•اآلثار•املتعلقة•بالدخل•تبعًا•لكيفية•توزيع•األعباء•الضريبية•ولكيفية•إنفاق•اإليرادات•العامة.•ومراعاة•هذه•اآلثار•التكوينية
جلانيب•اإليرادات•والنفقات•على•حد•سواء•يعين•أن•نطاق•استخدام•الضرائب•واإلنفاق•احلكومي•من•أجل•تعزيز•قوى•النمو•املحلية•قد

يكون•أوسع•مما•ُيفترض•يف•كثري•من•األحيان.

لفرض•ضرائب•أكثر•تصاعدية•وضرائب•على•الثروة•واملرياث،•وكذلك ويف•كثري•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•يبدو•أن•مثة•جمااًل
لتحصيل•إيرادات•إضافية•عن•طريق•فرض•ضرائب•أعلى•على•الشركات•املتعددة•اجلنسيات.•ويتطلب•هذا•اإلجراء•األخري•من•البلدان•النامية،
شأنه• التنافس، فهذا البعض. بعضها مع ضرييب تنافس يف الدخول تتجنب أن األجنيب، املباشر االستثمار الجتذاب جهود من تبذله فيما
يف•ذلك•شأن•التنافس•الدويل•يف•ميدان•األجور،•يضر•جبميع•البلدان•املعنية.•وتتسم•هذه•االعتبارات•بأمهية•خاصة•يف•حالة•البلدان•الغنية
باملوارد•املعدنية،•حيث•كثريًا•ما•ال•يتبقى•سوى•نسبة•ضئيلة•جدًا•من•ريع•املوارد•يف•تلك•البلدان•يف•شكل•دخول•خاصة•أو•إيرادات•عامة.

ويف•العديد•من•البلدان•املنخفضة•الدخل•وأقل•البلدان•منوًا،•يتعني•على•املؤسسات•املالية•املتعددة•األطراف•واملاحنني•الثنائيني•تقدمي
عن•تقدمي•الدعم•لتحسني•القدرات•اإلدارية•الالزمة•لتعزيز•دور•املالية يد•املساعدة•عن•طريق•توفري•موارد•إضافية•لإلنفاق•االجتماعي،•فضاًل

التنمية. استراتيجيات يف العامة

األساس املنطقي لإلنفاق العام املمول عن طريق القروض

إن•إعادة•التوازن•لقوى•النمو•الداخلية•واخلارجية•قد•يتطلب•أيضًا•األخذ•بنهج•خمتلف•إزاء•متويل•اإلنفاق•العام•عن•طريق•االقتراض.
فذلك•التمويل•ميكن•أن•يكون•أداة•استراتيجية،•ال•يف•سياق•سياسة•مالية•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•فحسب،•وإمنا•أيضًا•لتوزيع
العبء•املايل•الناشئ•عن•مشاريع•البنية•األساسية•العامة•الكربى.•فعادة•ما•تساعد•مثل•هذه•املشاريع•على•زيادة•إنتاجية•االقتصاد•عمومًا،
وحتقيق•فوائد•تعود•على•األسر•املعيشية•والشركات•يف•املستقبل،•عندما•يكون•مبقدور•النمو•االقتصادي•أن•يساعد•يف•خدمة•الديون•املتكبدة

يف•بادئ•األمر.

ويف•حني•قد•يكون•من•األفضل•للحكومات•أن•تسدد•كل•النفقات•العامة•من•اإليرادات•اجلارية،•فإن•مبقدور•االقتصادات•النامية
وسائر• الضرائب طريق عن االجتماعية، النفقات فيها مبا اجلارية، النفقات متويل مبدأ إىل أيضًا يستند رشيدًا هنجًا تتبىن أن النمو السريعة
اإليرادات•اجلارية،•بينما•ميكن•متويل•االستثمار•عن•طريق•االقتراض،•حيث•إن•هذا•االستثمار•يكون•له•مردوده•يف•شكل•حصائل•ضرائب
تتطلب• ما بقدر إال األجنبية بالعمالت االقتراض يف احلكومات تنظر أال وينبغي املستقبل. يف الضريبية القاعدة توسع يوفرها إضافية
االستثمارات•العامة•أو•الدعم•احلكومي•لالستثمارات•اخلاصة•استرياد•السلع•الرأمسالية•أو•املواد•أو•املعارف•التقنية.•وحيثما•تتوفر•إمكانية
كافية•حلصول•القطاع•اخلاص•على•قروض•هلذه•األغراض،•ميكن•اعتبار•زيادة•اإلنفاق•العام•عن•طريق•القروض•طريقة•ال•تقتصر•على•تعزيز

الطلب•املحلي•فحسب،•وإمنا•تعزيز•قدرات•اإلنتاج•املحلية•أيضًا.
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تغير تكوين االستهالك مع ارتفاع مستويات الدخل الشخ�صي

يستخدمون فإهنم معينة، عتبة املستهلكني فرادى دخل يتخطى فعندما الدخل. مستويات ارتفاع مع تتغري االستهالك أمناط أخذت
حصة•أصغر•من•ذلك•الدخل•يف•تلبية•احتياجاهتم•األساسية•أو•احتياجات•الكفاف.•أما•العتبات•اليت•يبدأ•عندها•تسارع•الطلب•على•سلع
استهالكية•أخرى،•فعادة•ما•تتجمع•عند•مستوى•من•دخل•الفرد•يعترب•عنده•أن•الفرد•قد•انضم•إىل•"الطبقة•املتوسطة"•)أي•تلك•الشرائح
استهالك• أمناط حنو التحول هلا يتيح مما فيه، التصرف ميكنها الذي التقديري الدخل من معني قدر لديها يتوفر اليت جمتمع أي سكان من
االنضمام مستوى بلغوا الذين الناس عدد على يتوقف مستقباًل االستهالك أمناط تطور فإن لذلك، األساسية(. احتياجاهتا تلبية جمرد تتجاوز

إىل•الطبقة•املتوسطة،•حيث•تبدأ•أمناط•االستهالك•اجلديدة•يف•الظهور.

يف•املائة•يف•عام•2009 واستنادًا•إىل•عدد•من•اإلسقاطات،•ُيقدر•أن•نسبة•الطبقة•املتوسطة•يف•جمموع•سكان•العامل•ستزداد•من•26
يف•املائة•يف•عام•2030،•وأن•هذه•النسبة•ستزداد•بأكثر•من•أربع•مرات•يف•البلدان•النامية. يف•املائة•يف•عام•2020،•مث•إىل•58 إىل•41
وستستأثر•آسيا•باجلانب•األعظم•من•هذه•الزيادة،•حيث•ُيقدر•أن•عدد•من•ينتمون•إىل•الطبقة•املتوسطة•يف•هذه•املنطقة•سيزداد•مبقدار•ست
مرات؛•ومن•املتوقع•يف•أمريكا•الوسطى•واجلنوبية•أن•يزداد•العدد•مبقدار•مرتني•ونصف•املرة،•بينما•سيزداد•مبقدار•ثالث•مرات•يف•أفريقيا
جنوب•الصحراء•الكربى.•وإذا•ما•ُقدر•النجاح•الستراتيجية•تركز•بدرجة•أكرب•على•النمو•الذي•يقوده•الطلب•املحلي،•فإهنا•ميكن•أن•ُتَسرِّع
مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي. من•وترية•هذه•االجتاهات،•حيث•إهنا•سترتبط•حبدوث•زيادات•أسرع•يف•األجور•وبتوزيع•للدخل•أكثر•مساواًة

ولذلك،•ميكن•للعديد•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•أن•حتقق•تسارعًا•شديدًا•يف•استهالك•السلع•االستهالكية•املعمرة.

املطاف هناية يف سيحدد الذي هو ألنه املحلية، التحويلية للصناعات الشرائية للقوة األهم املصدر املتوسطة الطبقة توسع يكون وقد
املدى•الذي•ستصل•إليه•أشكال•التكامل•األفقي•عرب•مجيع•قطاعات•االقتصاد.•ومبقدار•ما•تنمو•أيضًا•القوة•الشرائية•لشرائح•الدخل•األدىن
عادة• حيث أساسًا، املحلية للسوق تنتج اليت والشركات القطاعات إنتاجية يف إضافية مكاسب تتحقق فقد املتوسطة، الطبقة مستوى من

ما•تنفق•فئات•الدخل•األدىن•دخوهلا•يف•نسبة•أكرب•من•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا•أو•اليت•ميكن•إنتاجها•حمليًا.

نمو الطلب املحلي وآثاره على تطوير القدرات اإلنتاجية

تتفاوت•كثافة•املحتوى•املستورد•للعناصر•الثالثة•املكونة•للطلب•املحلي•)أي•االستهالك•األسري،•واإلنفاق•احلكومي،•واالستثمار(
تفاوتًا•واسعًا.•فالواردات•عادة•ما•ترتبط•ارتباطًا•قويًا،•يف•املتوسط،•باالستثمار•واإلنتاج•املوجه•إىل•التصدير،•بينما•ال•ترتبط•إال•بدرجة•أقل
باالستهالك•)وخباصة•االستهالك•األسري•يف•الشرائح•األدىن•دخاًل(•وباإلنفاق•العام.•ومع•ذلك،•فإذا•مل•يتم•حتديث•القدرة•اإلنتاجية•املحلية
وفقًا•لنمط•الطلب•املتغري•يف•اقتصاد•آخذ•يف•النمو،•فإن•الزيادة•يف•اإلنفاق•على•االستهالك•املحلي•عادة•ما•تؤدي•إىل•ازدياد•الواردات.
وللحيلولة•دون•حدوث•تدهور•يف•امليزان•التجاري•نتيجة•لتسارع•النمو•وتغري•تكوين•الطلب•املحلي،•مقترنًا•بتراجع•منو•الصادرات،•يصبح

من•الضروري•تعزيز•االستثمار•املحلي•وديناميات•االبتكار•من•أجل•إحداث•التغريات•املناسبة•يف•التكوين•القطاعي•لإلنتاج•املحلي.

على• أسهل تكون ما عادة فإهنا املحلي، الطلب وتكوين مستوى لتغري يستجيب كي املحلي اإلنتاج لتوجيه املبذولة اجلهود أما
البلدان•اليت•كانت•تعتمد•يف•املاضي•اعتمادًا•كبريًا•على•صادراهتا•من•املصنوعات•إىل•البلدان•املتقدمة،•وذلك•ألن•بإمكاهنا•البناء•على•قدراهتا
تلك• كانت إذا صعوبة أكثر يصبح األمر أن إال التحويلية. الصناعة أنشطة يف خربة من متتلكه ما وعلى بالفعل القائمة الكبرية اإلنتاجية
عليها• يقدر ال اليت السلع وهي املتقدمة، البلدان يف احلال امليسوري للمستهلكني لبيعها متطورة سلع إنتاج إىل األساس يف تتوجه األنشطة
الطلب• توسيع على تركز استراتيجية إىل الصادرات تقوده منو استراتيجية من السريع التحول إن بل املحليني. املستهلكني من قلة سوى

األولية. السلع وتصدير إنتاج على تعتمد اليت البلدان يف صعوبة أكثر سيكون النمو عجلة لدفع املحلي
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املحددة، احتياجاهتا مع تكييفها أو جديدة تكنولوجيات لتطوير تسعى أن النامية البلدان على يتعني يظل وبينما أخرى، ناحية ومن
فإن•املنتجني•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•اليت•تركز•على•األسواق•العاملية•أكثر•مما•تركز•على•األسواق•املحلية•يتمتعون•مبيزة•أخرى،

معوقًا•هلم. وهي•أن•التخلف•عن•اللحاق•بالركب•التكنولوجي•ال•ميثل•عادة•عاماًل

مزايا القرب من األسواق والتكامل اإلقليمي

عن•سوقهم•اإلقليمية•إذا•توفرت. ومثة•ميزة•أخرى•يتمتع•هبا•املنتجون•يف•البلدان•النامية،•أال•وهي•قرهبم•من•سوقهم•املحلية،•فضاًل
الستيفاء• الشركات و"توجيه" الكامن" "الطلب حتديد تقتضي تكوينه وتغري املحلي الطلب لتوسع نتيجة السوق أوضاع يف والتغريات
الشروط•اليت•تتطلبها•تلك•األسواق•اجلديدة•حتديدًا.•ويف•هذا•الصدد،•ميكن•أن•تصبح•املعرفة•املحلية•للشركات•املحلية•مبا•يلزم•لتطوير
للسلع األجانب املوردين مع التنافس يف قيِّمًا رصيدًا التسويق، واستراتيجيات التوزيع بشبكات املعرفة وكذلك املالئمة، اجلديدة املنتجات
املماثلة.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فكلما•اكتسبت•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•وزنًا•أكرب•يف•منو•االستهالك•العاملي،•كلما•كان•من•املرجح
أن•تترك•التغريات•النامجة•عن•ذلك•يف•منط•الطلب•العاملي•تأثريًا•يف•الفرص•السوقية•املتاحة•لكل•تلك•االقتصادات•يف•جماالت•اإلنتاج•اليت
تتواءم•مع•أمناط•الطلب•السائدة•يف•البلدان•النامية•بدرجة•أكرب•مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي.•ويؤدي•ذلك•بدوره•إىل•تغريات•يف•التوزيع

البلدان. تلك يف املحلي الطلب منط مع أفضل بشكل تتجاوب بطريقة لالستثمارات القطاعي

وعالوة•على•ذلك،•إذا•قام•العديد•من•الشركاء•التجاريني•يف•العامل•النامي•بتوسيع•الطلب•املحلي•يف•نفس•الوقت،•يصبح•بإمكاهنم
عندها•أن•يتحولوا•إىل•أسواق•لسلع•وخدمات•بعضهم•البعض.•ومن•شأن•ما•ينشأ•عن•ذلك•من•زيادة•يف•الصادرات•أن•يساعد•يف•احلد
من•قيود•ميزان•املدفوعات•اليت•تنشا•عن•تباطؤ•الصادرات•إىل•البلدان•املتقدمة.•وبالتايل،•فإن•تعزيز•التكامل•اإلقليمي،•وكذلك•بوجه•أعم

الطلب. يقوده الذي النمو الستراتيجيات مكملني مهمني عاملني اجلنوب، بلدان بني فيما التجارة تعزيز إىل الرامية اجلهود تكثيف

السياسات الصناعية الداعمة لالستثمار والتغيير الهيكلي

لقد•أظهرت•التجربة•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•أن•بإمكان•احلكومات•أن•تضطلع•بدور•هام•يف•دعم•عملية•التصنيع،•إىل•جانب•قوى
السوق.•ففي•املاضي،•كثريًا•ما•كانت•السياسات•الصناعية•تركز•على•تعزيز•قدرات•التصدير•وإقامة•ارتباط•بني•الصادرات•واالستثمارات.
على• أكرب بدرجة بالتشديد الصناعية، السياسة تكييف يستلزم قد املحلي والطلب اخلارجي الطلب من كل وزن يف تغري حدوث أن غري
املصاحب• املحلي الطلب تكوين يف للتغري وفقًا اإلنتاج هياكل وتوجيه املحلية، األسواق يف املحليني للمنتجني التنافسية القدرة تعزيز
الرتفاع•مستوى•دخل•الفرد.•وقد•يلزم•أن•يستفيد•هذا•التكييف•استفادة•تامة•من•حيز•السياسات•العامة•الذي•ال•يزال•متاحًا•لتلك•البلدان
يف•أعقاب•ما•مت•التوصل•إليه•من•اتفاقات•جتارية•يف•جولة•أوروغواي•وخمتلف•اتفاقات•التجارة•واالستثمار•اإلقليمية•والثنائية.•وعالوة•على
هلا• السماح املثال سبيل على منها بوسائل النامية، البلدان مصاحل أفضل حنو على تراعي حبيث االتفاقات تلك بعض تعديل يتعني قد ذلك،

بدرجة•أكرب•من•احلماية•املؤقتة•لبعض•الصناعات•اليت•ال•تزال•يف•مرحلة•مبكرة•من•التطور.

وميكن•دعم•عملية•تكوين•رأس•املال•اليت•تستجيب•لتغري•أمناط•الطلب،•وذلك•من•خالل•مساعدة•الشركات•اخلاصة•على•حتديد
الدعم• تدابري أن كما املتوسطة. الطبقة صفوف إىل السكان من متزايدة نسبة انضمام مع الدينامية من قدر بأكرب تتسم اليت املنتجات فئات
العام•ميكن•أن•تسهل•أيضًا•تنسيق•اإلنتاج•على•امتداد•سلسلة•القيمة•املضافة،•مبا•يف•ذلك•تدابري•الدعم•الضرييب•واملايل•ألنشطة•اإلنتاج•اجلديدة
خاصة، بصفة مهمًا يكون قد استباقية صناعية سياسة انتهاج إن كذلك، املحلية. اإلنتاج لشبكات االستراتيجية الناحية من هامة تعترب اليت

وقد•يكون•له•أكرب•األثر،•يف•االقتصادات•اليت•ال•تزال•تعتمد•على•املوارد•الطبيعية•واليت•حتتاج•بشدة•إىل•تنويع•إنتاجها.



XIV

التحديات التي تواجه السياسات املالية في البلدان النامية

منتجيها وصول تسهيل يتطلب واالنتقالية النامية االقتصادات يف الكلي الطلب تكوين يف التغريات مع اإلنتاجية القدرات تكييف إن
إىل•املوارد•املالية•الالزمة•لالستثمار•اإلنتاجي•بكلفة•منخفضة•وبصورة•ميكن•االعتماد•عليها.•ويف•السياق•العاملي•الراهن،•رغم•توفر•قدر
كبري•من•السيولة•يف•النظم•املصرفية•للبلدان•املتقدمة•الرئيسية،•ال•تزال•هناك•درجة•كبرية•من•انعدام•اليقني•يف•األسواق•املالية.•ويزيد•ذلك
من•خماطر•تأثر•األسواق•الناشئة•باالضطرابات•النامجة•عن•سلوك•األسواق•الرأمسالية•الدولية،•حيث•إن•تقلب•البيئة•املالية•الدولية•وهشاشة

النظم•املصرفية•الوطنية•وضعف•املؤسسات•املالية•املحلية•كثريًا•ما•تعوق•االستثمارات•يف•العديد•من•البلدان.

ويطرح•ذلك•عددًا•من•التحديات•أمام•السياسة•املالية•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية:•فهي•حتتاج،•أواًل،•إىل•محاية•نظمها•املالية
الوطنية•من•تقلبات•العمليات•املالية•الدولية؛•وثانيًا،•جيب•أن•يستخلص•صناع•السياسات•الدروس•الصحيحة•من•األزمات•املالية•املاضية،
ومنها•بصفة•خاصة•أن•عدم•خضوع•القطاع•املايل•للضوابط•التنظيمية•عادة•ما•يؤدي•إىل•عدم•االستقرار•االقتصادي•وسوء•ختصيص•املوارد؛
لالستثمار أكرب بدرجة داعمة املصرفية، نظمهم وخباصة املحلية، املالية نظمهم جعل أعينهم نصب يضعوا أن السياسات لصناع ينبغي وثالثًا،

يف•القدرات•اإلنتاجية•احلقيقية.

السلوك غير املألوف لتدفقات رؤوس األموال الدولية منذ عام 2008

شهدت•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•على•مدى•العقود•الثالثة•املاضية،•موجات•متكررة•من•تدفقات•رؤوس•األموال•الدولية.
وعادة•ما•كانت•هذه•املوجات•تبدأ•عندما•يكون•النمو•بطيئًا•والسيولة•وفرية•وأسعار•الفائدة•منخفضة•يف•البلدان•املتقدمة.•وكان•ذلك
جيعل•األسواق•الناشئة•تبدو•جذابة•لتدفقات•رؤوس•األموال•الدولية•اخلاصة.•غري•أن•هذه•املوجات•احنسرت•عندما•ارتفعت•أسعار•الفائدة
يف•البلدان•املتقدمة،•أو•عندما•أصبح•املشاركون•يف•األسواق•املالية•يعتربون•أن•حاالت•العجز•اخلارجي•أو•املديونية•اخلارجية•لبلدان•املقصد

حتملها. ميكن ال مستويات بلغت قد

ويف•الوقت•الراهن،•تسود•يف•البلدان•املتقدمة•الرئيسية•أوضاع•نقدية•ومالية•شبيهة•بتلك•اليت•ثبت•يف•املاضي•أهنا•تفضي•إىل•حدوث
طفرات•يف•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة.•ففي•البلدان•املتقدمة،•اخنفضت•أسعار•الفائدة•إىل•ما•يقرب•من•الصفر
يف•حماولة•للتصدي•لكل•من•األزمة•اليت•طال•أمدها•والصعوبات•اليت•تواجهها•القطاعات•املالية•هلذه•البلدان.•كما•قامت•مصارفها•املركزية
بضخ•كميات•كبرية•من•السيولة•يف•النظام•املايل.•غري•أن•هذه•التدابري•مل•تفلح•يف•حفز•املصارف•على•زيادة•إقراضها•للقطاع•اخلاص.•وعالوة
على•ذلك،•فإن•هناك•فوارق•كبرية•يف•أسعار•الفائدة•لصاحل•األسواق•الناشئة.•ومل•تفض•هذه•األوضاع•حىت•اآلن•إىل•حدوث•تدفقات•قوية
ومستمرة•لرؤوس•األموال•من•البلدان•املتقدمة•إىل•البلدان•النامية؛•بل•إن•هذه•التدفقات•كانت،•يف•احلاالت•اليت•حدثت•فيها،•شديدة•التقلب.

وقبل•اندالع•األزمة•املالية،•كانت•هناك•تدفقات•كبرية•لرؤوس•األموال•من•البلدان•املتقدمة•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•حىت
2008.•ولكن•خالفًا•للحاالت•اليت•حدثت•يف•املاضي،•مل•يكن•هذا•"التوقف•املفاجئ"•نتيجة عام يف مفاجئة بصورة التدفقات تلك توقفت
لزيادة•يف•أسعار•الفائدة•يف•البلدان•املتقدمة•أو•لتسجيل•حاالت•عجز•فادحة•يف•احلساب•اجلاري•أو•حلدوث•مشاكل•يف•خدمة•الدين•يف
اقتصادات•األسواق•الناشئة.•بل•كان•فيما•يبدو•ناشئًا•عن•حالة•انعدام•اليقني•إزاء•التداعيات•املحتملة•لألزمة•املالية•على•تلك•االقتصادات،
وحماولة•املستثمرين•الدوليني•التقليل•من•انكشافهم•بوجه•عام•أمام•املخاطر.•وعندما•عادت•تدفقات•رؤوس•األموال•اخلاصة•إىل•اقتصادات
األسواق•الناشئة•إىل•االرتفاع•من•جديد•يف•عامي•2010•و2011،•كان•ذلك•أيضًا•تطورًا•غري•عادي،•ألن•حاالت•"التوقف•املفاجئ"
للتدفقات•عادة•ما•تعقبها•فترة•ممتدة•من•ركود•التدفقات•الوافدة•إىل•تلك•البلدان،•أو•حىت•اخلارجة•منها.•ويف•مواجهة•تراجع•فرص•حتقيق
األرباح•يف•املراكز•املالية•الرئيسية،•كان•ميكن•توقع•أن•جيد•املستثمرون•ما•يشجعهم•يف•عودة•الناتج•املحلي•اإلمجايل•سريعًا•إىل•النمو•يف
اقتصادات•األسواق•الناشئة،•إضافة•إىل•تصور•أن•النظم•املالية•لتلك•االقتصادات•تعترب•أكثر•استقرارًا•من•مثيالهتا•يف•البلدان•املتقدمة.•إال•أن
ما•استجد•من•تراجع•االحتماالت•يف•البلدان•املتقدمة•يف•النصف•الثاين•من•عام•2011،•مبا•يف•ذلك•ازدياد•املخاطر•املتصورة•فيما•يتصل
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بالديون•السيادية•لبعض•هذه•البلدان،•عاد•ليحد•مرة•أخرى•من•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•مع•سعي•املستثمرين
االستثمارية. املالية حوافظهم مبجمل حتيط اليت املخاطر من للتقليل

ً
تقلبات التمويل الدولي ال تزال تشكل تهديدا

أبدت•اقتصادات•األسواق•الناشئة•قدرة•نسبية•على•التكيف•يف•مواجهة•ما•ترتب•على•آخر•موجات•تدفقات•رؤوس•األموال•من
آثار•مزعزعة•الستقرار•نظمها•املالية•الوطنية.•إال•أن•هذه•املالحظة•ال•تعين•أن•هذه•االقتصادات•قد•أصبحت•أقل•ضعفًا•من•الناحية•اهليكلية.
حكومات• من العديد تبىن فقد اجلديدة. األلفية بداية منذ اخلارجي بالتمويل يتعلق فيما العامة سياستها توجيه إعادة مزايا على يدل إنه بل
البلدان•النامية•موقفًا•أكثر•حذرًا•إزاء•تدفقات•رؤوس•األموال•الوافدة•الكبرية.•واستطاع•بعض•هذه•احلكومات•أن•حيول•دون•ارتفاع
قيمة•العمالت،•أو•أن•خيفف•من•حدته•على•األقل،•من•خالل•التدخل•يف•سوق•أسعار•الصرف،•إىل•جانب•ما•يرتبط•بذلك•من•مراكمة
لالحتياطيات.•كما•جلأت•حكومات•أخرى•إىل•فرض•ضوابط•على•رؤوس•األموال.•ومثة•عامل•آخر•يفسر•قدرة•العديد•من•تلك•البلدان
أصبح• الذي عمالهتا سلة تكوين وحتسن اخلارجية ديوهنا مستوى اخنفاض يف يتمثل ما وهو املعاكسة، املالية للتطورات التصدي على

قبل. من عليه كان مما بأكثر مواتيًا

الطفيفة للتعديالت حىت ميكن كان فقد العاملي، الناتج قيمة عن مرات ثالث من بأكثر تزيد العاملية املالية األصول كانت ملا أنه بيد
يف•حوافظ•االستثمار•املوجهة•إىل•البلدان•النامية•أن•تفضي•إىل•حدوث•زيادة•يف•تلك•التدفقات•مبعدل•قد•ينطوي•على•احتماالت•زعزعة
استقرار•اقتصادات•تلك•البلدان•يف•املستقبل.•ويف•ظل•احلالة•الراهنة•اليت•يزداد•فيها•انعدام•اليقني،•عادة•ما•تبدو•حتركات•رؤوس•األموال
مدفوعة•مبشاعر•املستثمرين•أكثر•مما•هي•مدفوعة•بالعوامل•األساسية•لالقتصاد•الكلي،•وهو•ما•تكرر•كثريًا•يف•املاضي.•غري•أن•حالة•انعدام
اليقني•تكتنف•العوامل•األساسية•أيضًا.•فمن•جهة،•ميكن•أن•متتد•فترة•اخنفاض•أسعار•الفائدة•يف•البلدان•املتقدمة،•باالقتران•مع•منو•أقوى
وميل•الرتفاع•أسعار•الفائدة•يف•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•مما•ميكن•أن•يؤدي•إىل•طفرة•جديدة•يف•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•تلك
االقتصادات•األخرية.•ومن•جهة•ثانية،•ميكن•لتشديد•السياسة•النقدية•يف•بلدان•عمالت•االحتياطي•الرئيسية•أن•يؤدي•إىل•اخنفاض•حاد•يف

تدفقات•رؤوس•األموال•اخلاصة•من•تلك•البلدان•أو•إىل•انتكاس•مسارها.

الحد من التعرض ملخاطر األسواق املالية الدولية

ما•دام•املجتمع•الدويل•غري•قادر•على•االتفاق•على•اإلصالحات•األساسية•للنظام•املايل•والنقدي•الدويل،•فإنه•يتعني•على•االقتصادات
ظل• ويف العاملية. املالية الصدمات ملخاطر التعرض من احلد هبدف أمكن، حيثما وإقليمية وطنية، استراتيجيات تضع أن واالنتقالية النامية
احلالة•الراهنة،•يعين•ذلك•أنه•جيب•أن•تتوخى•هذه•االقتصادات•أقصى•درجات•احلذر•إزاء•تدفقات•رؤوس•األموال•عرب•احلدود،•واضعة•يف

اعتبارها•أن•بذور•أية•أزمة•مقبلة•إمنا•تبدأ•يف•مرحلة•فورة•النشوة•اليت•تأيت•مع•بدء•موجة•جديدة•من•التدفقات•املالية.

وعلى•مدى•سنوات•عديدة،•كان•الرأي•السائد•ينظر•إىل•أي•نوع•تقريبًا•من•أنواع•تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•إىل•البلدان
النامية•باعتبارها•تدفقات•مفيدة.•وكان•هذا•الرأي•يستند•إىل•افتراض•مفاده•أن•"املدخرات•األجنبية"•تكمل•املدخرات•الوطنية•يف•البلدان
من•االعتبارات•النظرية•واألدلة•التجريبية•تبني•أنه•حىت•تدفقات•رؤوس املتلقية•وتفضي•إىل•ارتفاع•معدالت•االستثمار•فيها.•غري•أن•كاًل
األموال•اهلائلة•احلجم•ميكن•أن•تقترن•بركود•معدالت•االستثمار،•ألن•االرتباط•بني•تدفقات•رؤوس•األموال•الوافدة•ومتويل•االستثمارات
الثابتة•اجلديدة•عادة•ما•يكون•ضعيفًا•جدًا.•ولنفس•السبب،•ميكن•أن•تقترن•الزيادات•الكبرية•يف•االستثمار•الثابت•بزنوح•تدفقات•رؤوس

األموال•بقوة•إىل•اخلارج.
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وقد•ثبت•مرارًا•وتكرارًا•أن•التمويل•اخلارجي•لالقتصادات•النامية•واالنتقالية•هو•سالح•ذو•حدين.•فمن•ناحية،•ميكن•هلذا•التمويل
أن•يكون•وسيلة•للتخفيف•من•حدة•قيود•ميزان•املدفوعات•اليت•تقيد•النمو•واالستثمار.•ومن•ناحية•أخرى،•كثريًا•ما•كانت•حصة•كبرية•من
تدفقات•رؤوس•األموال•تتوجه•إىل•املصارف•اخلاصة•لتمويل•االستهالك•أو•مضاربات•االستثمارات•املالية•اليت•تولد•فقاعات•أسعار•األصول.
وعالوة•على•ذلك،•فعندما•ال•ُتستخدم•تدفقات•رؤوس•األموال•الوافدة•لتمويل•الواردات•من•السلع•واخلدمات،•فإهنا•كثريًا•ما•تؤدي•إىل
ارتفاع•قوي•يف•قيمة•العملة•مما•جيعل•الصناعات•املحلية•أقل•قدرة•على•املنافسة•من•حيث•األسعار•يف•األسواق•الدولية.•كما•أن•التدفقات
املالية•الوافدة•واخلارجة،•وما•تتسم•به•من•عدم•استقرار،•كثريًا•ما•تفضي•إىل•حدوث•فورات•وانتكاسات•يف•اإلقراض،•وإىل•ضغوط•انكماشية
وازدياد•اخلصوم•األجنبية،•دون•أن•يسهم•ذلك•يف•تعزيز•قدرة•االقتصاد•على•النمو•وعلى•خدمة•تلك•االلتزامات.•وحيدث•نضوب•التدفقات
الوافدة•أو•انتكاسها•ضغطًا•على•ميزان•املدفوعات،•وعلى•متويل•كل•من•القطاعني•اخلاص•والعام.•ولذلك،•فإن•االعتماد•على•تدفقات•رؤوس
من األموال•اخلاصة•الوافدة•يؤدي•عادة•إىل•زيادة•حدة•عدم•االستقرار•االقتصادي•الكلي•واملايل،•وإىل•إعاقة•النمو•الطويل•األجل،•بداًل
دعمه.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•تدفقات•رؤوس•األموال•اخلاصة•تكون•يف•معظمها•مسايرة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية.•وهلذين•السببني،
كان•هلذه•التدفقات•دور•رئيسي•يف•اندالع•األزمات•املالية•وأزمات•ميزان•املدفوعات•يف•العامل•النامي•على•مدى•العقود•الثالثة•األخرية.

وتساعد•زيادة•االعتماد•على•األسواق•الرأمسالية•املحلية•لتمويل•اإلنفاق•احلكومي•يف•احلد•من•التأثر•بانكماش•االئتمانات•وبعدم
استقرار•أسعار•الصرف.•كما•أن•تقومي•الديون•بالعملة•املحلية•يتيح•للسلطات•مواجهة•الصدمات•اخلارجية•أو•حاالت•تنامي•العجز•التجاري
عن•طريق•خفض•سعر•الصرف•االمسي•دون•ازدياد•قيمة•ذلك•الدين•بالعملة•املحلية.•وأخريًا،•فإن•تقومي•الدين•بالعملة•املحلية•يسمح
للحكومة•خبيار•املالذ•األخري•املتمثل•يف•اللجوء•إىل•تسييل•الدين•يف•أوقات•األزمة،•واحلد•بالتايل•من•خطر•اإلعسار•وخفض•عالوة•املخاطر
املتصلة•بالدين.•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•حجم•واجتاه•تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•حتددمها،•بدرجة•كبرية،•عوامل•كثريًا•ما•تكون
البلدان. تلك سلطات سيطرة نطاق عن خترج أهنا عن فضاًل التجارة، ومتويل االستثمارات من املتلقية البلدان باحتياجات الصلة منعدمة

تدابير الحماية من االضطرابات الخارجية

املضاربة• الرأمسالية التدفقات آثار من حتد أن قيمتها من بأكثر العملة تقييم منع إىل اهلادفة الصرف ألسعار العملية لإلدارة ميكن
املزعزعة•لالستقرار.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•فروق•أسعار•الفائدة،•اليت•كثريًا•ما•جتتذب•مضاربات•جتارة•املناقلة،•ميكن•أن•تكون•حمدودة
مرتفعة،• فائدة وأسعار تقييدية نقدية سياسة على األول املقام يف االعتماد بعدم ذلك يتحقق أن وميكن السيطرة. حتت التضخم يظل عندما
وإمنا•بواسطة•أدوات•أخرى•مثل•اتباع•سياسة•للدخل•هتدف•إىل•إبقاء•متوسط•زيادات•األجور•يف•مستوى•يتماشى•مع•منو•اإلنتاجية•ومستوى

التضخم•الذي•يستهدفه•املصرف•املركزي،•وال•يتجاوزمها.

كما•ميكن•منع•اآلثار•املزعزعة•لالستقرار•اليت•تترتب•على•تدفقات•رؤوس•األموال،•أو•على•األقل•التخفيف•من•حدهتا،•عن•طريق
اللجوء•إىل•فرض•ضوابط•على•رؤوس•األموال،•وهو•األمر•الذي•يسمح•به•النظام•األساسي•لصندوق•النقد•الدويل،•والذي•تتوفر•بشأنه
خربات•واسعة•النطاق•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•حد•سواء.•ويف•حني•أقر•صندوق•النقد•الدويل•مؤخرًا•مبشروعية•ضوابط•رؤوس
األموال،•فإنه•ال•يوصي•باللجوء•إليها•إال•يف•احلاالت•اليت•يتضح•فيها•بالفعل•وجود•أزمة•يف•ميزان•املدفوعات•وبعد•إخفاق•مجيع•التدابري
األخرى•)مثل•تدابري•التكيف•املايل•والنقدي(.•غري•أن•املشكلة•يف•تبين•مثل•هذا•النهج•تتمثل•يف•أنه•ال•يعترف•بالدور•التحوطي•الكلي•الذي

ميكن•أن•يؤديه•ضبط•تدفقات•رؤوس•األموال•الوافدة•يف•منع•حدوث•مثل•هذه•األزمة•أصاًل.

إعادة النظر في إخضاع النظام املالي لضوابط تنظيمية

لقد•دحضت•األزمة•الراهنة•الفرضية•القائلة•بأن•األسواق•املالية•غري•اخلاضعة•لضوابط•تنظيمية•تتميز•بالكفاءة•ألن•األطراف•الفاعلة
للنظام• ميكن حبيث رشيدًا استخدامًا املعلومات تلك تستخدم وألهنا املرتقبة بالنتائج للتنبؤ الالزمة املعلومات كل متتلك األسواق هذه يف
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املايل•أن•ينظم•نفسه•بنفسه.•وينبغي•أن•يدفع•ذلك•صناع•السياسات•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•إىل•استخالص•الدروس•من•أجل
لبلداهنم. املالية النظم تشكيل

هذه• مثل وتشمل النامية. للبلدان بالنسبة باألمهية أيضًا تتسم قد املتقدمة البلدان يف اآلن املتوخاة التنظيمية التدابري بعض أن كما
بني• من الشديدة باملخاطر حمفوفًا سلوكًا يسلكون ملن احلوافز وخفض املصارف، حوكمة حتسني إىل يهدف ما خاصة بصفة التدابري
املشاركني•يف•السوق،•وإجياد•آليات•الختاذ•القرار•تسمح•للسلطات•بتصفية•املصارف•الرديئة،•وإعادة•رمسلة•املؤسسات•من•خالل•امللكية
العامة.•كما•أن•فصل•األعمال•املصرفية•اجلزئية•التجارية•)مثل•تلقي•الودائع•وتقدمي•القروض•وإدارة•املدفوعات(•عن•األنشطة•املصرفية
يساعد• أن ذلك شأن ومن النامية. البلدان يف املصرفية التنظيمية القواعد أيضًا به تسترشد أن ينبغي مبدأ هو باملخاطر املحفوفة االستثمارية
يف•احليلولة•دون•حتول•فرادى•املؤسسات•املالية•إىل•مؤسسات•كبرية•إىل•حد•مفرط•واضطالعها•بطائفة•متنوعة•من•األنشطة•حبيث•يصبح
أداؤها•مهمًا•جلوهر•النظام.•وقد•يكون•تنفيذ•مثل•هذه•التدابري•أسهل•يف•البلدان•اليت•ال•تزال•فيها•النظم•املالية•يف•مرحلة•التشكل،•وحيث

ال•يزال•القطاع•املايل•صغريًا•نسبيًا•وإن•كان•سيتوسع•حتمًا•مع•منو•اقتصاداهتا.

مث•إن•املعايري•والقواعد•الدولية•املتصلة•بشروط•رأس•املال•والسيولة•مبوجب•اتفاقات•بازل،•اليت•هتدف•إىل•احلد•من•خماطر•تعثر
املصارف•واحلاجة•إىل•برامج•إنقاذ•عامة•عن•طريق•احتواء•االستدانة•املفرطة،•قد•ال•تكون•دائمًا•مناسبة•للظروف•واالحتياجات•املحددة
تعمل• اليت الكبرية املصارف حتتاجها اليت تلك عن خمتلفة قواعد تستلزم قد النامية البلدان يف نسبيًا الصغرية فاملصارف النامية. للبلدان
على•املستوى•الدويل•يف•البلدان•املتقدمة.•بيد•أنه•ال•بد•من•االعتراف•بأنه•يف•كثري•من•البلدان•النامية•اليت•شهدت•أزمات•مصرفية•خطرية
منذ•الثمانينات•من•القرن•املاضي،•كانت•شروط•رأس•املال•والسيولة•أشد•من•تلك•اليت•حددهتا•قواعد•بازل،•وأن•تطبيق•تلك•الشروط•قد
قواعد• بتكييف البلدان لتلك السماح ينبغي ولذلك، احلجم. واملتوسطة الصغرية للشركات وخصوصًا املصريف، اإلقراض تقييد إىل أفضى

التحوط•مع•أوضاعها•واحتياجاهتا•املحددة.

القواعد،• لتلك ينبغي بل للنمو. معاكسة تكون أال يكفل الذي بالشكل املالية التنظيمية القواعد يف التفكري ينبغي حال، أية وعلى
بصفة•خاصة،•أن•تشجع•اإلقراض•املصريف•الطويل•األجل•لتمويل•االستثمار•اإلنتاجي،•وأن•تثبط•اإلقراض•لألغراض•غري•اإلنتاجية•واليت
تنطوي•على•املضاربة.•ويتسم•ذلك•باألمهية•نظرًا•للترابط•بني•االستقرار•املايل•والنمو:•فاالستقرار•املايل•يدعم•النمو•ألنه•يقلل•من•انعدام

اليقني•الذي•تنطوي•عليه•حتمًا•أية•عملية•متويل،•يف•حني•أن•النمو•يدعم•االستقرار•املايل•ألنه•حيد•من•خماطر•تعثر•الديون.

االستقرار النقدي مقابل االستقرار املالي

تدل•التجربة•احلالية•يف•البلدان•املتقدمة•الرئيسية•على•أن•جلوء•املصارف•املركزية•إىل•إصدار•النقود•على•نطاق•واسع•مل•يترك•تأثريًا
كبريًا•على•توسع•االئتمانات•املقدمة•إىل•القطاع•اخلاص،•إن•ترك•أي•تأثري•أصاًل.•ويشري•ذلك•إىل•أنه•خالفًا•للزنعة•النقدية،•ينبغي•لصناع
السياسات•أن•يركزوا•على•حجم•االئتمانات•املصرفية•أكثر•من•تركيزهم•على•إصدار•النقود•ألغراض•تعزيز•االستقرار•املايل.•وعالوة
على•ذلك،•فإن•األغراض•اليت•ُيستخدم•االئتمان•املصريف•من•أجلها•تؤثر•على•مستوى•وتكوين•الطلب•الكلي.•إذ•ميكن•للمصارف،•من
خالل•تقدمي•االئتمانات،•أن•تقوم•بدور•رئيسي•يف•كفالة•االستقرار•املايل.•ويتعني•عليها•أن•متيز•بني•املشاريع•اجليدة•واملشاريع•الرديئة،•وبني
من•االكتفاء•بدور•الوسطاء•السلبيني•أو•فقدان•االهتمام•باألداء•االقتصادي•ملن املقترضني•املوثوق•هبم•واملقترضني•غري•اجلديرين•بالثقة،•بداًل

يقترضون•منها•بعد•حتويل•ديوهنم•إىل•أوراق•مالية•ونقل•املخاطر•إىل•كيان•آخر.

وتدل•جتربة•البلدان•املتقدمة•يف•السنوات•القليلة•املاضية•على•أن•االستقرار•النقدي،•مبعىن•استقرار•أسعار•السلع•االستهالكية،•ميكن
أن•يقوم•جنبًا•إىل•جنب•مع•عدم•استقرار•مايل•حاد.•بل•إن•التخلص•من•خماطر•أسعار•الصرف•وخفض•مستوى•التضخم،•يف•منطقة
اليورو،•قد•ساعدا•على•حدوث•عدم•االستقرار•املايل:•فقد•اجتذبا•تدفقات•مالية•كبرية•من•مصارف•البلدان•األساسية•يف•املنطقة•إىل•بلدان
اهلامش،•وأديَّا•إىل•القضاء•فعليًا•على•فروق•أسعار•الفائدة•بني•هاتني•املجموعتني•من•البلدان.•غري•أن•هذه•التدفقات•الرأمسالية•مل•تستخدم
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لتعزيز•القدرة•التنافسية•والقدرات•اإلنتاجية،•بل•استخدمت•لتغذية•"الفقاعات"•ومتويل•العجز•يف•احلساب•اجلاري.•وأدى•ذلك•إىل•اتساع
النتيجة• هذه وتتماثل املوحدة. العملة منطقة ضمن العجز بلدان يف األزمة نشوء إىل أفضى مما منها، احلد من بداًل املنطقة داخل التباينات
مع•ما•حدث•يف•كثري•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•يف•العقود•السابقة،•وخاصة•يف•أمريكا•الالتينية•وجنوب•شرق•آسيا•حيث•أدى

االستقرار•النقدي•القائم•على•ثبات•سعر•الصرف•االمسي•إىل•حدوث•أزمات•مالية.

تشجيع تمويل االستثمار املحلي

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

املالية. نظمها تقوي أن

وتشكل•األرباح•املستبقاة•أهم•مصدر•من•مصادر•متويل•االستثمار•يف•القدرة•اإلنتاجية•احلقيقية.•ويف•الوقت•نفسه،•يلعب•ازدياد
الطلب•دورًا•حامسًا•يف•املساعدة•على•بلوغ•توقعات•رحبية•االستثمارات•اإلضافية•يف•القدرة•اإلنتاجية،•وهذه•الرحبية•متول•بدورها•االستثمار
اخلاص،•مما•يفضي•إىل•نشوء•ارتباط•قوي•بني•األرباح•واالستثمار.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•االئتمانات•املصرفية•ضرورية،•رغم•أن•أمهيتها
تفوق• بدرجة رأمساهلا تكوين بعملية التعجيل من الشركات ن ُيمكِّ املصريف فالتمويل بلد. لكل املحددة الظروف على تتوقف النسبية
ما•ميكن•أن•حتققه•من•خالل•األرباح•املستبقاة.•ولذلك،•فإن•ديناميات•النمو•تتوقف،•بدرجة•حامسة،•على•مدى•توافر•كميات•كافية•من
االستثمار ألغراض ائتمانات يوفر أن ككل املصريف للنظام وميكن االستثمار. ملشاريع املتوقعة الرحبية مع تتناسب بكلفة املصرفية االئتمانات
دون•احلاجة•ألن•يتوفر•مسبقًا•مقدار•مقابل•من•املدخرات•املالية.•وميكن•للمصرف•املركزي•أن•يدعم•تقدمي•هذه•االئتمانات•من•خالل•توفري

اإلمكان. قدر منخفضة مستويات عند الفائدة أسعار على اإلبقاء طريق وعن املصريف، للنظام السيولة من يكفي ما

وعدا•عن•ذلك،•ميكن•للتدخل•احلكومي•أن•ييسر•إمكانية•احلصول•على•االئتمانات،•خصوصًا•لصاحل•القطاعات•والشركات•اليت
املستحقة الفائدة أسعار دعم يف تتمثل إمكانية ومثة االقتصاد. ومنو اهليكلي التحول لعملية بالنسبة استراتيجية بأمهية تتسم أنشطة يف تنخرط
على•متويل•االستثمار•يف•جماالت•النشاط•اليت•ُتعترب•ذات•أمهية•استراتيجية؛•كما•أن•هناك•إمكانية•أخرى•تتمثل•يف•التأثري•يف•سلوك•النظام

لالئتمانات. ختصيصه بطريقة يتعلق فيما املصريف

النظام املصرفي وتوجيه االئتمانات

ذلك• املحلية، النمو قوى تعزيز إىل تسعى اليت النامية البلدان يف خاصة بأمهية املصرفية االئتمانات توفري يف احلكومي التدخل يتسم
ألن•القروض•املقدمة•ألغراض•االستثمار•واالبتكار،•وكذلك•القروض•املقدمة•إىل•الشركات•املتناهية•الصغر•والصغرية•واملتوسطة،•شحيحة
ل•املصارف•التجارية•يف•البلدان•النامية•منح•قروض•شخصية•قصرية•األجل للغاية•حىت•يف•األوقات•اليت•ال•تشهد•أزمات.•وكثريًا•ما•ُتفضِّ
أو•شراء•سندات•حكومية•ألهنا•تعترب•أن•املخاطر•املرتبطة•بتحويل•االستحقاقات•)أي•تقدمي•قروض•طويلة•األجل•تقابلها•ودائع•قصرية

األجل(•خماطر•مرتفعة•أكثر•من•الالزم.

وميكن• خمتلفة. بصورة االئتمانات وحوافظ املصرفية األصول لتخصيص مواتية عناصر يشمل منّقح تنظيمي إطار اعتماد وميكن
تشجيع•املصارف•على•القيام•بعملية•حتويل•لالستحقاقات•بدرجة•تكون•معقولة•إىل•حد•أبعد•مقارنة•مبا•كان•حيدث•يف•املاضي،•أو•إلزامها
بذلك.•كما•أن•توفري•ضمانات•عامة•لالئتمانات•اليت•تقدمها•املصارف•التجارية•ألغراض•متويل•االستثمار•اخلاص•ميكن•أن•تشجع•املصارف
من•خماطر•عدم•القدرة•على•سداد•القروض، التجارية•اخلاصة•على•تقدمي•املزيد•من•القروض•هلذه•األغراض.•ومن•شأن•هذه•الترتيبات•أن•حتدَّ
وأن•ختفض•بالتايل•عالوات•املخاطر•املرتبطة•بقروض•االستثمار•الطويلة•األجل•أيضًا.•وميكن•ملا•ينشأ•عن•ذلك•من•اخنفاض•يف•تكاليف
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إطار• يف اخلسائر هذه بتغطية احلكومات مطالبة احتمال وبالتايل القروض، خسائر احتمال من يقلل أن املستثمرون يتحملها اليت الفائدة
للضمانات. خطة

االقتصاد• منظور تتبىن اليت اخلاصة املصارف قبل من املشترك التمويل يساعد أن شاملة، صناعية سياسة إطار ضمن ميكن، وباملثل،
اجلزئي•واملؤسسات•املالية•العامة•اليت•تعمل•لصاحل•املجتمع•ككل،•يف•ضمان•اجلدوى•التجارية•ملشاريع•االستثمار•مع•دعم•استراتيجية•التغري

ككل. االقتصاد يف اهليكلي

املتخصصة التعاونية واملؤسسات العامة وشبه العامة املؤسسات من مبساعدة االئتمانية السياسة تنفيذ على األمثلة من العديد وهناك
تقدم• أن الوطنية التنمية ملصارف وميكن تفضيلية. بأسعار احلجم واملتوسطة الصغرية للشركات والصناعي الزراعي االستثمار متوِّل اليت
اخلدمات•املالية•اليت•ال•تكون•املؤسسات•املالية•اخلاصة•قادرة•على•تقدميها•بالدرجة•املنشودة،•أو•غري•راغبة•يف•تقدميها.•وقد•كان•هلذه
املصارف•دور•هام•معاكس•للدورات•االقتصادية•خالل•األزمة•الراهنة،•عندما•زادت•من•إقراضها•يف•نفس•الوقت•الذي•عمدت•فيه•مصارف
خاصة•عديدة•إىل•تقليص•نطاق•إقراضها.•ويضاف•إىل•ذلك•أن•مصادر•التمويل•األصغر•واألكثر•ختصصًا•تؤدي•هي•األخرى•دورًا•هامًا

التنمية. لعملية اإلمجالية الديناميات يف

تغير اآلراء حول دور املصارف املركزية

إن•تعزيز•الدور•الداعم•للنظام•املصريف•يتطلب•أيضًا•استعراض•الوالية•املسندة•إىل•املصارف•املركزية،•بل•وإعادة•النظر•يف•مبدأ
استقالل•هذه•املصارف.•فالواقع•أن•الدور•التقليدي•للمصارف•املركزية،•الذي•يقتصر•على•جمرد•كوهنا•حامية•الستقرار•األسعار،•قد•يكون

املايل. القطاع على االستقرار إضفاء إىل واحلاجة التنمية متطلبات االعتبار يف تؤخذ عندما للغاية ضيقًا

وكثريًا•ما•كان•استخدام•املصارف•املركزية•للسياسة•النقدية•باعتبارها•األداة•الوحيدة•ملكافحة•التضخم•يفضي•إىل•ارتفاع•أسعار
الفائدة•احلقيقية•مما•يثبط•االستثمار•املحلي•اخلاص•وجيتذب•التدفقات•رؤوس•األموال•اخلارجية•الوافدة•اليت•تتسم•طبيعتها•بالزنوع•إىل
املضاربة.•وعادة•ما•يؤدِّي•ذلك•إىل•تقييم•للعمالت•بأكثر•من•قيمتها•مع•ما•يترتب•على•ذلك•من•اخنفاض•للصادرات،•وبالتايل•خفض
إدارة• ييسر أن باإلنتاجية األجور زيادة ربط إىل تستند للدخول سياسة انتهاج شأن ومن بالطلب. يتعلق فيما املحليني املنتجني توقعات
السياسة•النقدية•ألنه•يستبعد،•أو•على•األقل•خيفض•إىل•حد•كبري،•خماطر•التضخم•الناشئ•عن•ارتفاع•تكاليف•وحدة•العمل.•ومن•شأن•ذلك
املحلي. لالستثمار املواتية التمويل أوضاع هتيئة حنو أكرب بدرجة النقدية سياستها توجيه يف املتمثلة املركزية املصارف مهمة أداء ييسر أن

ومل•تكن•احلاجة•إلعادة•النظر•يف•دور•املصارف•املركزية•أكثر•وضوحًا•مما•كانت•عليه•خالل•األزمة•املالية•األخرية.•فاستقالل•املصارف
املركزية•مل•مينع•اندالع•هذه•األزمة،•غري•أن•هذه•املصارف•اضطرت،•عند•حدوث•األزمة،•الختاذ•تدابري•"غري•تقليدية"•إلضفاء•االستقرار
من•االكتفاء•باملحافظة•على•استقرار•األسعار.•وكان•العمل•املتضافر•من•جانب•املصارف على•األسواق•املالية•لصاحل•االقتصاد•ككل،•بداًل
املركزية•واحلكومات•أمرًا•ال•غىن•عنه•يف•التصدي•آلثار•األزمة،•بوسائل•منها•إنقاذ•املؤسسات•اليت•اعُتربت•"أكرب•من•أن•ُيسمح•بفشلها".
وقد•أدت•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•تقوم•بدور•فعال•يف•تنفيذ•استراتيجية•للنمو•والتنمية.•وحيث
على• تقع رئيسية مسؤولية أيضًا ُيعترب أن ينبغي االقتصادي النمو تعزيز فإن لالقتصاد، احلقيقي القطاع أداء على يتوقف املايل االستقرار إن
عاتق•هذه•املؤسسات.•فبإمكاهنا•أن•تدعم•حتويل•االستحقاقات•يف•النظام•املصريف•من•خالل•اضطالعها•بدورها•بوصفها•مقرض•املالذ
من•خماطر•حدوث•سحب•مفاجئ•للودائع،•األمر•الذي•يؤدي•إىل األخري،•وقيامها•بتوفري•الغطاء•التأميين•للودائع.•وهذا•الدور•األخري•حيّد
تقلُّص•السيولة•املتاحة•للمصارف،•يف•حني•ميكن•أن•يستجيب•الدور•األول•حلاالت•النقص•يف•السيولة•عند•حدوثها.•غري•أن•هناك•أيضًا
العديد•من•األمثلة•املستقاة•من•جتارب•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•السواء،•فيما•يتعلق•مبشاركة•املصارف•املركزية•يف•توجيه•االئتمانات،
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بوسائل•من•بينها،•على•سبيل•املثال،•التمويل•املباشر•للشركات•غري•املالية،•أو•عمليات•إعادة•التمويل•االنتقائية•للمصارف•التجارية•بأسعار•
تفضيلية،•أو•إعفاء•أنواع•معينة•من•القروض•املصرفية•من•احلدود•الكمية•القصوى•لالئتمانات.

وقد•كان•هلذه•املخططات•دور•حموري•يف•عملية•التصنيع•السريعة•يف•العديد•من•البلدان.•إال•أهنا•مل•حتقق•دائمًا•النتائج•املتوقعة.•فعلى•
سبيل•املثال،•يف•عدة•بلدان•أقدمت•فيها•املصارف•العامة•أحيانًا•على•توفري•قروض•لكيانات•عامة•أخرى•ألغراض•ال•صلة•هلا•باالستثمار•
اإلنتاجي،•أصبحت•القروض•املتعثرة•تشكل•أعباء•على•ميزانياهتا•وتقوض•قدراهتا•على•اإلقراض.•ولكن•ال•مناص•من•االعتراف•أيضًا•بأن•
عملية•خصخصة•املصارف•العامة•وحترير•النظم•املالية•من•الضوابط•التنظيمية•مها•اللذان•مهَّدا•الطريق•أمام•حدوث•أزمات•مالية•كبرية•يف•
أمريكا•الالتينية•ويف•شرق•وجنوب•شرق•آسيا.•ويف•ضوء•هذه•التجارب•املختلفة،•ينبغي•للبلدان•النامية•أن•توازن•بصورة•متأنية،•عند•
تشكيل•أو•إصالح•قطاعاهتا•املالية•املحلية،•بني•مزايا•ومساوئ•التدخل•احلكومي•يف•ختصيص•االئتمانات.•وينبغي•هلذه•البلدان•أيضًا•أن•ُتطبِّق•
آليات•حوكمة•ورقابة•مصممة•بعناية•فيما•يتعلق•باملؤسسات•املالية•العامة•واخلاصة•على•السواء•لضمان•أن•تعمل•هذه•املؤسسات•ملصلحة•

االقتصاد•واملجتمع•ككل.

سوباتشاى•بانيتشباكدى

األمني•العام•لألونكتاد
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الفصل األول

االتجاهات الحالية في االقتصاد العاملي 
والتحديات التي يواجهها

ألف- االتجاهات األخيرة في االقتصاد العاملي

النمو العاملي -1

ال•يزال•االقتصاد•العاملي•يكافح•للعودة•إىل•مسار•قوي•ومستدام
يف•املائة•يف 2.2 يبلغ منو معدل حقق الذي العاملي، فالناتج للنمو.
وستظل عام•2012،•من•املتوقع•أن•ينمو•مبعدل•مماثل•يف•عام•2013.
منو يزيد أال ُيرجح حيث العاملي، املتوسط عن متخلفة املتقدمة البلدان
يف•املائة،•وذلك•بسبب•تباطؤ•طفيف•يف ناجتها•املحلي•اإلمجايل•عن•1
الواليات•املتحدة•واستمرار•الركود•يف•منطقة•اليورو.•ويُتوقع•أن•تنمو
االقتصادات•النامية•واالنتقالية•بنحو•4.7•يف•املائة•و2.7•يف•املائة،
هذه•أعلى• على•التوايل•)اجلدول•1-1(.•ورغم•أن•معدالت•النمو
بكثري•من•املعدالت•يف•البلدان•املتقدمة،•فإهنا•ال•تزال•أقل•بكثري•من
مستوياهتا•يف•فترة•ما•قبل•اندالع•األزمة.•وعالوة•على•ذلك،•فإهنا

تؤكد•وترية•التباطؤ•الذي•بدأ•يف•عام•2012.

وال•يزال•النشاط•االقتصادي•يف•العديد•من•البلدان•املتقدمة
املالية• األزمة• آثار• يعاين• الناشئة• األسواق• اقتصادات• من• وعدد•
واالقتصادية•اليت•بدأت•يف•عام•2008،•ومن•استمرار•االختالالت
املحلية•والدولية•اليت•أدت•إىل•اندالع•األزمة.•ومع•ذلك،•فإن•استمرار
ضعف•النمو•يف•العديد•من•البلدان•قد•يرجع•أيضًا•يف•جانب•منه•إىل

البلدان. تلك تتبعها اليت احلالية الكلي االقتصاد سياسات

النمو يتقلص أن املتوقع من ومن•بني•االقتصادات•املتقدمة،
يف•االحتاد•األورويب•للعام•الثاين•على•التوايل،•مع•حدوث•انكماش
اليورو.•وال•يزال•الطلب اقتصادي•حاد•بصفة•خاصة•يف•منطقة•
اخلاص•ضعيفًا،•وخصوصًا•يف•بلدان•أطراف•منطقة•اليورو•)إسبانيا
وأيرلندا•وإيطاليا•والربتغال•واليونان(،•وذلك•بسبب•ارتفاع•معدالت
البطالة،•وضغط•األجور،•واخنفاض•ثقة•املستهلكني،•وعدم•اكتمال
عملية• الستمرار ونظرًا بعد. عمومًا املالية األوضاع ضبط عملية
زيادة يف التوسعية النقدية السياسات أخفقت فقد املديونية، تقليص
املعروض•من•االئتمانات•لألنشطة•اإلنتاجية.•ويف•هذا•السياق،•جتعل
تدابري•التضييق•املايل•من•املستبعد•جدًا•العودة•إىل•مسار•منو•أعلى،
انكماشية• دفعة بالفعل الضعيف اخلاص للطلب تعطي إهنا حيث
جديدة.•ويف•حني•أسهمت•التجارة•اخلارجية•)وخباصة•من•خالل
احلد•من•الواردات(•يف•النمو•يف•منطقة•اليورو،•فقد•تبدد•أثر•ذلك
حىت• كانت الذي املحلي، الطلب لتقلص السليب األثر جراء من
بلدان•الفائض•عازفة•عن•حتفيزه.•ويدمي•ذلك•اختالل•التوازن•داخل
منطقة•اليورو،•ويقلل•من•نطاق•االنتعاش•الذي•تقوده•الصادرات
التوترات تراجع فرغم• وبالتايل، املنطقة. يف األخرى البلدان يف
يف•األسواق•املالية•يف•منطقة•اليورو•بعد•تدخل•املصرف•املركزي
استئناف•منو•االستهالك•واالستثمار•يف آفاق• األورويب،•ال•تزال•

هذه•البلدان•قامتة.
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اجلدول 1-1

منو الناتج العاملي، 2013-2005
)التغري•السنوي•بالنسب•املئوية(

2013)أ(20052006200720082009201020112012املنطقة/البلد
4.12.82.22.1-3.54.14.01.52.2العامل

2.61.51.21.0-2.42.82.60.03.8البلدان املتقدمة
•ومنها:

1.91.9-4.70.6-5.5-1.31.72.21.0اليابان
2.41.82.21.7-3.1-3.12.71.90.3الواليات•املتحدة

-0.2-2.11.60.3-2.13.33.20.34.3االحتاد•األورويب•)27•بلدًا(
•ومنه:

-0.7-2.01.50.6-1.73.33.00.44.4منطقة•اليورو
-1.72.00.00.2-3.1-1.82.52.30.1فرنسا
4.23.00.70.3-0.73.73.31.15.1أملانيا
-1.8-1.70.42.4-5.5-0.92.21.71.2إيطاليا

1.80.90.21.1-4.0-2.82.63.61.0اململكة•املتحدة
4.54.53.02.7-6.58.38.65.26.6جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة 

0.3-0.01.11.4-4.74.85.53.74.3جنوب•شرق•أوروبا)ب(
4.94.83.42.9-6.78.78.95.36.8رابطة•الدول•املستقلة

•ومنها:
4.54.33.42.5-6.48.28.55.27.8االحتاد•الروسي

6.87.67.95.32.47.95.94.64.7البلدان النامية
5.85.96.25.22.84.91.05.44.0أفريقيا

7.83.6-5.15.44.74.63.24.16.1مشال•أفريقيا،•باستثناء•السودان
6.76.57.76.64.96.44.85.35.4أفريقيا•جنوب•الصحراء،•باستثناء•جنوب•أفريقيا

3.13.52.51.7-5.35.65.53.61.5جنوب•أفريقيا
5.94.33.03.1-4.55.65.64.01.9أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب

2.62.42.52.7-7.49.45.83.10.1البحر•الكارييب
4.15.25.04.1-4.86.47.04.10.2أمريكا•الوسطى،•باستثناء•املكسيك

5.54.03.92.8-3.25.23.31.26.0املكسيك
6.44.62.53.2-5.05.56.65.50.2أمريكا•اجلنوبية

•ومنها:
7.52.70.92.5-3.24.06.15.20.3الربازيل

7.88.69.05.83.98.97.15.05.2آسيا
8.69.911.06.95.99.57.76.06.1شرق•آسيا

•ومنه:
11.312.714.29.69.210.49.37.87.6الصني
8.08.38.95.24.79.46.63.04.3جنوب•آسيا
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2013)أ(20052006200720082009201020112012املنطقة/البلد
•ومنه:

9.09.410.16.25.011.27.73.85.2اهلند
5.86.16.64.31.28.04.55.44.7جنوب•شرق•آسيا

7.07.13.23.5-6.87.04.63.81.7غرب•آسيا
3.42.93.52.72.33.64.34.12.7أوقيانوسيا

الرئيسية• املجاميع• بيانات• UN/DESA،•قاعدة• املتحدة• الشؤون•االقتصادية•واالجتماعية،•األمم• إدارة• أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل• حسابات• املصدر:
للحسابات•الوطنية،•وحالة•االقتصاد•العاملي•والتوقعات•بشأنه:•التقرير•املستكمل•يف•منتصف•عام•2013؛•واللجنة•االقتصادية•ألمريكا•الالتينية•
العاملية،• التوقعات•االقتصادية• النقد•الدويل،• التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي،•2013؛•وصندوق• والبحر•الكارييب،•2013؛•ومنظمة•
نيسان/أبريل•2013؛•ووحدة•املعلومات•االقتصادية•ملجلة•اإليكونومست•EIU،•قاعدة•البيانات•القطرية•للوحدة؛•ومصرف•ج.•ب.•مورغان،•

مرصد•البيانات•العاملية•JP Morgan Global Data Watch؛•ومصادر•وطنية.
حسابات•املجاميع•القطرية•تستند•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل•بالقيمة•الثابتة•للدوالر•لعام•2005. مالحظة:

توقعات. )أ(
ألبانيا،•والبوسنة•واهلرسك،•واجلبل•األسود،•ومجهورية•مقدونيا•اليوغوسالفية•السابقة،•وصربيا،•وكرواتيا. )ب(

املتقدمة االقتصادات للتقشفيف احلايل االجتاه اليابان وتقاوم
توسع باالقتران•مع• قوية• مالية• توفري•حوافز• األخرى•من•خالل•
السياسة•النقدية•هبدف•إنعاش•النمو•االقتصادي•واحلد•من•االجتاهات
االنكماشية.•وُأعلنت•زيادة•يف•اإلنفاق•احلكومي•على•البنية•األساسية
واخلدمات•االجتماعية،•مبا•يف•ذلك•الرعاية•الصحية•والتعليم،•على
إىل• موجهة هيكلية وسياسات الطلب لتعزيز جهود تواكبها أن
االبتكار•واالستثمار.•وإكماال•هلذه•اجلهود،•أعلن•املصرف•املركزي
السندات• من مشترياته سيزيد أنه الياباين•يف•نيسان/أبريل•2013
)أي• سنويًا ين تريليون احلكومية•واألصول•األخرى•مبقدار•50
ما•يعادل•10•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•لليابان(•من•أجل
يف•املائة.•وعمومًا،•ميكن 2 يبلغ للتضخم مستهدف مستوى حتقيق
هلذه•التدابري•أن•تساعد•على•االحتفاظ•بنمو•الناتج•املحلي•اإلمجايل

يف•املائة•يف•عام•2013. 2 يناهز لليابان

يف•املائة، ومن•املتوقع•أن•يسجل•النمو•يف•الواليات•املتحدة•1.7
تشكيلة• إىل يرجع ما وهو يف•املائة•يف•عام•2012، 2.2 ب مقارنة
جديدة•من•العوامل.•فقد•بدأ•الطلب•املحلي•اخلاص•يف•االنتعاش،
وهو•ما•يرجع•يف•جانب•منه•إىل•التقدم•الكبري•املحرز•يف•ضبط•أوضاع
قطاعها•املصريف.•كما•أن•وترية•خلق•فرص•العمل•يف•القطاع•اخلاص
قد•مكنت•من•إحداث•اخنفاض•تدرجيي•يف•معدل•البطالة.•ومن•ناحية
أخرى،•فإن•ختفيضات•اإلنفاق•احلكومي•االحتادي،•اليت•متت•يف•آذار/
مارس•2013،•وقيود•امليزانية•اليت•يواجهها•العديد•من•حكومات
الواليات•والبلديات•ال•تزال•تشكل•كاحبًا•قويًا•للنمو•االقتصادي.
وملا•كانت•املحصلة•النهائية•هلذه•امليول•املتعارضة•غري•واضحة،•فإن

هناك•أيضًا•قدرًا•كبريًا•من•االلتباس•حول•ما•إذا•كان•موقف•السياسة
سيستمر. التوسعية النقدية

متثل• النامية البلدان ال•تزال• ذلك،• من• النقيض• وعلى•
النمو• ثلثي حبوايل تساهم حيث للنمو، الدافعة الرئيسية القوى
هو• املحلي الطلب كان منها، كثري ويف العاملي•يف•عام•2013.
الذي•يدفع•النمو•بأكثر•مما•تدفعه•الصادرات،•حيث•ظل•الطلب
اخلارجي،•وخاصة•من•االقتصادات•املتقدمة،•ضعيفًا.•ومن•املتوقع
يف•املائة•يف•عام•2013،• 5-4.5 مبعدل النامية البلدان تنمو أن
متميزين. منطني عن ذلك وسينتج .2012 لعام مماثل معدل وهو
فمن•ناحية،•من•املتوقع•أن•يتسارع•النمو•يف•بعض•االقتصادات
النامية•الكبرية،•مثل•األرجنتني•والربازيل•وتركيا•واهلند،•وهو•النمو
الذي•كان•متراجعًا•يف•عام•2012.•ومن•ناحية•أخرى،•ال•يبدو
تكون أن• األخرى• النامية• االقتصادات• من• للعديد• املرجح• من•
قادرة•على•احلفاظ•على•معدالت•منوها•يف•العام•السابق.•ويعكس
الستمرار• املتراكم التأثري منه جانب يف لنموها املتوقع التباطؤ
التباطؤ•يف•االقتصادات•املتقدمة•واخنفاض•أسعار•الصادرات•من
السلع•األولية،•وإن•كان•يعكس•أيضًا•تقلص•حمفزات•السياسات
هذه• مزيج أن كما حال. أية على نسبيًا ضعيفة كانت اليت
العوامل•قد•يؤثر•أيضًا•على•معدل•النمو•يف•الصني،•الذي•ُيتوقع
إىل• يف•املائة•يف•عام•2012 7.8 من معتدلة بصورة يتباطأ أن
أن•يكون لن•يعدو• أن•ذلك• يف•عام•2013.•ورغم• 7.6 حنو
الشركاء• من للعديد حمبطًا يكون أن املرجح فمن خفيفًا، تباطؤًا

للصني. التجاريني
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ومن•بني•املناطق•النامية،•من•املتوقع•أن•يسجل•شرق•وجنوب•
وجنوب•شرق•آسيا•أعلى•معدالت•النمو•يف•عام•2013،•لتبلغ•
6.1•يف•املائة،•و4.3•يف•املائة،•و4.7•يف•املائة،•على•التوايل.•ويف•معظم•
هذه•البلدان،•ُيعزى•النمو•أساسًا•إىل•الطلب•املحلي.•ففي•الصني،•
كانت•مسامهة•صايف•الصادرات•يف•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•ضئيلة•
بدرجة•ال•ُتذكر،•يف•حني•واصلت•االستثمارات•الثابتة•واالستهالك•
اخلاص•دفع•توسع•الناتج،•وذلك•نتيجة•لنمو•لألجور•مبعدل•أسرع.•
كما•أن•الطلب•اخلاص•املحلي،•الذي•شجعته•خمتلف•تدابري•سياسات•
الدخول،•يدعم•منو•الناتج•يف•عدد•من•البلدان•األخرى•يف•املنطقة،•
مثل•إندونيسيا•وتايلند•والفلبني•واهلند•)ESCAP, 2013(.•وباإلضافة•
إىل•ذلك،•وإىل•جانب•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•متيل•االئتمانات•

املتاحة•للقطاع•اخلاص•لالزدياد،•مما•يدعم•الطلب•بدرجة•أكرب.

وتباطأ•النمو•االقتصادي•يف•غرب•آسيا•بدرجة•كبرية،•من•
7.1•يف•املائة•يف•عام•2011•إىل•3.2•يف•املائة•يف•عام•2012،•
وهو•املستوى•الذي•ُيتوقع•أن•يستمر•يف•عام•2013.•وترك•ضعف•
الطلب•اخلارجي،•وخاصة•من•أوروبا،•أثره•على•املنطقة•بأسرها،•
وإن•كان•أكثر•وضوحًا•يف•حالة•تركيا،•اليت•شهدت•تراجع•معدل•
منوها•بشكل•حاد•من•حوايل•9•يف•املائة•يف•عامي•2010•و2011•
إىل•2.2•يف•املائة•يف•عام•2012،•وإن•كان•من•املتوقع•أن•يتسارع•
حنو•3.3•يف•املائة•يف•عام•2013.•وواصلت•بلدان•جملس•التعاون•
اخلليجي•برامج•اإلنفاق•العام•الكبرية•لتعزيز•الطلب•املحلي•والنمو،•على•
الرغم•من•تقليص•إنتاجها•النفطي•خالل•الربع•األخري•من•عام•2012•
لدعم•أسعار•النفط.•وأخريًا،•مل•يقتصر•التأثري•البالغ•للحرب•األهلية•
يف•اجلمهورية•العربية•السورية•على•ذلك•البلد•وحده،•بل•ظلت•أيضًا•
تزيد•من•تصورات•املخاطر•فيما•يتعلق•بالبلدان•املجاورة،•مما•أدى•إىل•

تراجع•االستثمار•والسياحة•والتجارة•يف•األردن•ولبنان.

ومن•املتوقع•أن•يتباطأ•النمو•يف•أفريقيا•يف•عام•2013،•وذلك•
بسبب•ضعف•األداء•يف•مشال•أفريقيا،•حيث•انعكس•عدم•االستقرار•
السياسي•يف•بعض•البلدان•يف•السنوات•األخرية•يف•شكل•تقلبات•
قوية•يف•النمو.•ويف•أفريقيا•جنوب•الصحراء•الكربى•)باستثناء•جنوب•
أفريقيا(،•من•املتوقع•أن•يظل•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•مستقرًا•يف•
عام•2013،•عند•مستوى•يتجاوز•5•يف•املائة.•وتشمل•حمفزات•
النمو•الرئيسية•ارتفاع•حصائل•الصادرات•من•السلع•األولية•والطاقة،•
وكذلك•السياحة،•والنمو•القوي•نسبيًا•لالستثمار•العام•واخلاص•
يف•بعض•البلدان.•ومن•املرجح•أن•تشهد•إثيوبيا•وأنغوال•ومجهورية•
الكونغو•الدميقراطية•ومجهورية•تزنانيا•املتحدة•ورواندا•وسرياليون•
وغامبيا•وغانا•وكوت•ديفوار•وليربيا•منوًا•سريعًا•تدعمه•استثمارات•
قوية،•وخاصة•يف•البنية•األساسية•واالتصاالت•السلكية•والالسلكية•

والطاقة•والصناعات•االستخراجية.•ومن•ناحية•أخرى،•يُتوقع•أن•يتراجع•
النمو•يف•العديد•من•البلدان•املتوسطة•الدخل•يف•أفريقيا•بدرجة•أكرب•
يف•عام•2013،•وال•سيما•يف•البلدان•اليت•تربطها•بأوروبا•عالقات•
جتارية•وثيقة،•مبا•فيها•جنوب•أفريقيا.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•العديد•
من•البلدان•األقل•منوًا•يف•غرب•أفريقيا،•ممن•تعتمد•على•الصادرات•
من•سلعة•أساسية•وحيدة،•تظل•عرضة•للتأثر•بالتقلبات•احلادة•يف•

الطلب•على•تلك•السلع•األساسية.

ويُنتظر•أن•يظل•النمو•مستقرًا•نسبيًا•يف•أمريكا•الالتينية•ومنطقة•
البحر•الكارييب،•عند•مستوى•يبلغ•حوايل•3•يف•املائة•يف•املتوسط،•حيث•
من•املرجح•أن•يعوض•النمو•األسرع•يف•األرجنتني•والربازيل•التباطؤ•يف•
بعض•البلدان،•ومن•بينها•املكسيك.•ويف•عام•2012•واألشهر•األوىل•
من•عام•2013،•كان•الطلب•املحلي•هو•يف•الغالب•القوة•الدافعة•
وراء•النمو•يف•املنطقة،•استنادًا•إىل•زيادات•معتدلة•وإن•كانت•ثابتة•
يف•االستهالك•واالستثمار•العام•واخلاص•)ECLAC, 2013(.•وكانت•
املالية•والنقدية•األكثر• السياسات• احلكومات•تتحول•عمومًا•إىل•
دعمًا•يف•سياق•اخنفاض•العجز•املايل•واخنفاض•معدالت•التضخم•
يف•املنطقة•ككل.•واخنفض•منو•الصادرات•والواردات•بشكل•حاد•
يف•عام•2012،•مما•أدى•إىل•زيادة•طفيفة•يف•عجز•احلساب•اجلاري•
للمنطقة.•وسيظل•الطلب•املحلي•يدعم•النمو•يف•عام•2013•استنادًا•
إىل•ازدياد•األجور•احلقيقية•والعمالة،•فضاًل•عن•التوسع•يف•االئتمانات•
املصرفية.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ينبغي•النتعاش•الزراعة•واالستثمار•
أن•يسهم•يف•حتسن•األداء•االقتصادي•يف•األرجنتني•والربازيل•بعد•
ضعف•النمو•فيهما•يف•عام•2012.•ومن•ناحية•أخرى،•ونظرًا•لتباطؤ•
النفط•ومنتجات• الصادرات•من• الدويل•واخنفاض•أسعار• الطلب•
التعدين•)رغم•أهنا•ال•تزال•عند•مستويات•مرتفعة•تارخييًا(،•فإن•من•
املتوقع•حدوث•تباطؤ•يف•إكوادور•وبريو•وشيلي•ومجهورية•فزنويال•

البوليفارية•واملكسيك.

اجتاهًا• االنتقالية• لالقتصادات• االقتصادي• األداء• وشهد•
يف• املستمرة• األزمة• تأثري• تسبب• عام•2012.• منذ• لالخنفاض•
جانب•كبري•من•أوروبا•الغربية•يف•وقوع•اقتصادات•جنوب•شرق•
أوروبا•يف•حالة•من•الركود•يف•عام•2012،•حبيث•ستظل•واقفة•
على•قدميها•بالكاد•يف•عام•2013.•وحافظت•البلدان•األعضاء•
يف•رابطة•الدول•املستقلة•على•معدل•منو•يربو•على•3•يف•املائة•يف•
الطلب•املحلي،•وإن•كان•من• عام•2012•استنادًا•إىل•استدامة•
املتوقع•أن•يتباطأ•ذلك•قلياًل•يف•عام•2013.•وال•تزال•االحتماالت•
االقتصادية•للمنطقة•ترتبط•ارتباطًا•وثيقًا•بأداء•االقتصاد•يف•االحتاد•
األساسية،•وال•سيما•يف• السلع• أسعار• وبالتطورات•يف• الروسي•

قطاعي•النفط•والغاز•الطبيعي.
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كمجموعة النامية• االقتصادات• توسع• استمرار• وأدى•
ثقاًل اكتساهبا• إىل• الصني(• بينها،•وهو• اقتصاد• أكرب• )وال•سيما•
متزايدًا•يف•االقتصاد•العاملي،•وهو•ما•يشري•إىل•احتمال•ظهور•منط•
جديد•من•النمو•العاملي.•ففي•حني•تظل•البلدان•املتقدمة•تشكل•
أسواق•التصدير•الرئيسية•بالنسبة•للبلدان•النامية•كمجموعة،•فإن•
حصة•مسامهة•هذه•املجموعة•األخرية•يف•النمو•يف•االقتصاد•العاملي•
يف•املائة•يف•التسعينات•من•القرن•املاضي•إىل• قد•ارتفعت•من•28
الفترة•2003-2007،•وإىل•ما•يقرب• املائة•يف• يف• حوايل•40
يف• تباطأ قد النمو أن غري عام•2008. منذ• املائة• يف• 75 من
هذه•االقتصادات•يف•اآلونة•األخرية.•وقد•تستمر•يف•النمو•بوترية•
وإذا املحلي،• الطلب• تعزيز• مبقدورها• ما•كان• إذا• نسبيًا• سريعة•
ما•استطاعت•أن•تعتمد•بدرجة•أكرب•على•بعضها•البعض•من•أجل•
التوسع•يف•الطلب•الكلي•من•خالل•زيادة•التجارة•فيما•بني•بلدان•
اجلنوب.•ومع•ذلك،•فحىت•لو•متكنت•من•حتقيق•منو•أسرع•من•
خالل•تبين•مثل•هذه•االستراتيجية،•ومن•خالل•زيادة•وارداهتا•من•
الدول•املتقدمة،•فلن•يكون•ذلك•كافيًا•النتشال•الدول•املتقدمة•

وإخراجها•من•الركود•الذي•أصاب•النمو•فيها.

التجارة الدولية -2

السلع )أ(

مل•تعد•التجارة•الدولية•يف•السلع•إىل•معدل•النمو•السريع•الذي
سجلته•يف•السنوات•السابقة•على•األزمة.•بل•على•العكس•من•ذلك،
تباطأت•التجارة•الدولية•بدرجة•أكرب•يف•عام•2012،•ويف•حني•ال•يزال
مستقبل•التجارة•العاملية•ملتبسًا،•فإن•البوادر•األوىل•يف•عام•2013
ال•تشري•إىل•اجتاه•للتوسع.•وبعد•اهلبوط•احلاد•الذي•شهدته•الفترة
والذي•أعقبه•انتعاش•سريع•يف•عام•2010،•مل•يزد 2009-2008
يف•املائة•فقط•يف•عام•2011،• حجم•التجارة•يف•السلع•إال•بنسبة•5.3
يف•املائة•يف•عام•2012.•وُسجل•هذا•املعدل•األبطأ 1.7 وبنسبة
للتوسع•يف•االقتصادات•املتقدمة•والنامية•واالنتقالية•على•حد•سواء

)اجلدول•2-1(.

وكان•جانب•كبري•من•هذا•التباطؤ•البالغ•الداللة•ُيعزى•إىل
تباطؤ•النشاط•االقتصادي•يف•البلدان•املتقدمة،•وخباصة•يف•أوروبا.
ويف•عام•2012،•تقلصت•واردات•االحتاد•األورويب•من•السلع•بنسبة
القيمة. حيث من املائة يف يف•املائة•من•حيث•احلجم،•وبنسبة•5 2.8
عن وكان•الضعف•البالغ•للتجارة•البينية•يف•االحتاد•األورويب•مسؤواًل

يف•املائة•من•االخنفاض•يف•الصادرات•األوروبية•يف•عام•2012.• قرابة•90
غري•أن•األداء•التجاري•كان•ضعيفًا•أيضًا•يف•البلدان•املتقدمة•األخرى.
ففي•اليابان،•مل•تتعاىف•الصادرات•بعد•من•اهلبوط•احلاد•الذي•أصاهبا
نتيجة•لزلزال•عام•2011)1(،•يف•حني•واصل•حجم•وارداهتا•النمو
بوترية•معتدلة.•ومن•بني•البلدان•املتقدمة•الرئيسية•األخرى،•كانت
الواليات•املتحدة•وحدها•هي•اليت•حققت•معدل•منو•إجيايب•يف•كل
تتباطأ أخذت صادراهتا أن يبدو كان وإن والواردات، الصادرات من
بدرجة•أكرب•يف•عام•2013.•ويؤذن•ذلك•بتزايد•الرياح•املعاكسة
اليت•تعترض•طريق•أكرب•اقتصاد•يف•العامل،•حيث•كان•يبدو•يف•بادئ

األمر•أن•الصادرات•حتفز•االنتعاش.

وتباطأ•منو•التجارة•أيضًا•بدرجة•كبرية•يف•البلدان•النامية
واالقتصادات•االنتقالية•يف•عام•2012،•حىت•وإن•كانت•األرقام
ال•تزال•إجيابية•بالنسبة•ملعظم•البلدان.•ففي•االقتصادات•االنتقالية،
منخفضًا يف•املائة•يف•عام•2012، كان•معدل•منو•حجم•الصادرات•1
منو معدل كان بينما يف•املائة•يف•عام•2011، عن•مستواه•البالغ•4.2
البالغ مستواه عن منخفضًا يف•املائة•يف•عام•2012، الواردات•3.9
يف•املائة•يف•عام•2011.•وباملثل،•اخنفض•معدل•منو•الصادرات 15.7
يف•املائة إىل•3.6 يف•املائة•يف•عام•2011 يف•البلدان•النامية•من•6
يف•املائة يف•عام•2011،•بينما•اخنفض•معدل•منو•الواردات•من•7.4

يف•املائة•يف•عام•2012. إىل•4.5 يف•عام•2011

وعلى•املستوى•دون•اإلقليمي،•يربز•اثنان•من•االستثناءات
امللحوظة•من•هذا•النمط•العام•لتجارة•البلدان•النامية.•األول•هو•انتعاش
املنخفضة• مستوياهتا من أفريقيا مشال اقتصادات بعض يف التجارة
يف•عام•2011،•مما•ساهم•يف•ارتفاع•منو•التجارة•يف•أفريقيا•ككل.
والثاين•هو•التراجع•املطلق•يف•حجم•الصادرات•من•جنوب•آسيا،
الذي•يفسره•أساسًا•اخنفاض•صادرات•النفط•من•مجهورية•إيران
اإلسالمية)2(،•وإن•كان•حجم•صادرات•اهلند•قد•اخنفض•أيضًا•بنسبة
يف•املائة.•وكان•ذلك•يرجع•بدرجة•كبرية•إىل•التباطؤ•االقتصادي 2.5
يف•أوروبا،•اليت•تستأثر•مبا•يقرب•من•مخس•إمجايل•صادرات•اهلند،

عن•ضعف•الصادرات•إىل•الصني. فضاًل

ومن•شأن•دراسة•فترات•زمنية•أطول•أن•يضع•التغيريات
هناية فبحلول الصحيح. منظورها يف التجارة بتباطؤ املرتبطة اهليكلية
عام•2012،•مل•يكن•حجم•التجارة•العاملية•يزيد•عن•مستواه•يف
النمو معدل متوسط وكان فقط. املائة يف 7.5 إال•بنسبة 2007 عام
يف•املائة•- يبلغ•حوايل•1.4 السنوي•خالل•الفترة•2012-2008
يف•املائة•املسجل•خالل•الفترة 7.4 وهو•ما•يقل•كثريًا•عن•معدل•ال

.2007-2003
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اجلدول 2-1

أحجام الصادرات والواردات من السلع، مناطق وبلدان خمتارة، 2012-2009
)التغري•السنوي•بالنسب•املئوية(

حجم•الوارداتحجم•الصادرات
20092010201120122009201020112012املنطقة/البلد

13.85.31.6-13.95.21.813.6-13.3العامل

-10.83.40.5-13.04.90.414.6-15.5البلدان املتقدمة
ومنها:

10.14.23.7-12.2-1.0-27.50.6-24.8اليابان
14.83.82.8-15.47.24.116.4-14.0الواليات•املتحدة
-9.62.82.8-14.5-11.65.50.2-14.9االحتاد•األورويب•

15.915.73.9-11.34.21.028.2-14.4االقتصادات االنتقالية
ومنها:

19.717.45.0-11.44.21.329.1-13.9رابطة•الدول•املستقلة

18.87.44.5-16.06.03.610.2-9.7البلدان النامية
8.42.88.0-5.76.2-8.88.3-9.5أفريقيا

9.77.94.2-0.19.0-9.60.7-7.8أفريقيا•جنوب•الصحراء
22.510.82.5-8.34.62.217.9-7.4أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب

22.77.44.3-24.110.45.25.3-10.9شرق•آسيا
ومنه:

25.410.35.9-29.113.07.21.1-14.1الصني
14.06.02.0-5.5-10.08.810.2-6.1جنوب•آسيا

ومنه:
13.89.15.8-0.9-14.014.22.5-6.8اهلند

22.06.76.0-18.64.42.215.8-10.0جنوب•شرق•آسيا
8.48.15.8-5.76.56.914.2-4.8غرب•آسيا

.UNCTADstat حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:

العاملية• للتجارة الرئيسية القوة وهي بالصني، يتعلق وفيما
يف•السنوات•األخرية،•كان•التباطؤ•ملحوظًا•بدرجة•أكرب•كثريًا.
فقد•شهدت•الصني،•وهي•أكرب•املصدرين•يف•العامل،•تراجعًا•حادًا
لصادراهتا•نتيجة•لألزمة•االقتصادية•يف•الفترة•2008-2009،•وهو
ما•كان•يرجع•بدرجة•كبرية•إىل•اعتمادها•على•الطلب•من•البلدان
املتقدمة.•وتباطأ•معدل•منو•الصادرات•الصينية•)من•حيث•احلجم(•إىل
يف•املائة•يف•عام•2012،• يف•املائة•يف•عام•2011،•وإىل•7.2 13

بلغ الذي• اهلائل• ما•يتناقض•بصورة•حادة•مع•معدل•منوها• وهو•
يف•أعقاب•انضمام•الصني يف•املائة•خالل•الفترة•2007-2002 27
إىل•منظمة•التجارة•العاملية.•ومنذ•أزمة•شرق•آسيا•يف•أواخر•التسعينات
من•القرن•املاضي،•كانت•هذه•هي•املرة•األوىل•اليت•يكون•فيها•منو
صادرات•الصني•أبطأ•من•منو•ناجتها•املحلي•اإلمجايل.•وبالتزامن•مع
احلجم• حيث من املائة يف ذلك،•تباطأ•منو•واردات•الصني•إىل•5.9
يف•املائة يف•املائة•من•حيث•القيمة•يف•عام•2012،•من•19 و4.3



7 تقرير التجارة والتنمية، 2013

ونتيجة• يف•املائة،•على•التوايل،•بني•عامي•2002•و2007. و26
لذلك،•كانت•املناطق•اليت•تصدر•نسبة•كبرية•من•السلع•األولية•)أي
أفريقيا•وغرب•آسيا،•وبدرجة•أقل،•أمريكا•الالتينية(•هي•وحدها
اليت•شهدت•زيادة•كبرية•يف•صادراهتا•إىل•الصني•يف•عام•2012،•

سواء. حد على والقيمة احلجم حيث من

وسجل•العديد•من•مصدري•املصنوعات•يف•آسيا•تباطؤًا
على• كبريًا•يف•منو•جتارهتم•اخلارجية.•فبني•عامي•2002•و2007،
سبيل•املثال،•ارتفع•حجم•صادرات•تايالند•ومجهورية•كوريا•وماليزيا
يف•املائة، يف•املائة•و9 يف•املائة•و10 14 بلغ متوسط سنوي مبعدل
يف•املائة على•التوايل؛•ويف•2012،•تراجعت•تلك•املعدالت•إىل•2.5
يف•املائة•يف يف•املائة•يف•مجهورية•كوريا،•و0.5 يف•تايلند،•و1.5
من• يكن•ذلك•نتيجة•الخنفاض•الطلب•على•الواردات ماليزيا.•ومل
النامية،• املناطق بعض يف النمو لتباطؤ أيضًا ولكن فحسب، أوروبا

وخباصة•شرق•آسيا.

أمناط•التجارة•يف•البلدان• وغريت•أزمة•2009-2008
واردات ظلت• ناحية،• فمن• سواء.• حد• على• والنامية• املتقدمة•
من أقل• احلجم(• حيث• )من• املتقدمة• املناطق• وصادرات•
مستوياهتا•قبل•األزمة،•باستثناء•الواليات•املتحدة•حيث•جتاوزت•
الصادرات•الذروة•السابقة•اليت•بلغتها•يف•آب/أغسطس•2008.•
ومن•ناحية•أخرى،•كانت•صادرات•جمموعة•اقتصادات•األسواق•
يف•املائة•مما•بلغته•يف•ذرواهتا•السابقة•على• الناشئة•أعلى•بنسبة•22
يف•املائة.• األزمة،•يف•حني•كانت•نسبة•الزيادة•املقابلة•لوارداهتا•26
بدرجة• تباطأت• االقتصادات• التجارة•يف•هذه• أن•وترية•منو• غري•
2002 عامي• ما•بني• األزمة،• ما•قبل• سنوات• فخالل• كبرية:•
يف•املائة، و2007،•ازداد•حجم•صادراهتا•مبعدل•سنوي•بلغ•11.3
الثاين/ كانون• بني• فيما• فقط• املائة• يف• 3.5 إىل اخنفض لكنه
ونيسان/أبريل•2013.•كما•تباطأ•النمو•يف•حجم• يناير•2011
يف•املائة•خالل•الفترة•نفسها• يف•املائة•إىل•5.5 وارداهتا،•من•12.4

)الشكل•1-1(.

الشكل 1-1

التجارة العاملية حسب احلجم، كانون الثاين/يناير 2004 - نيسان/أبريل 2013
)األرقام•القياسية،•2005=100(
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حجم الواردات

اقتصادات السوق الناشئة  البلدان املتقدمة العامل

حجم الصادرات

.CPB Netherlands•حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•قاعدة•بيانات•التجارة•العاملية•يف•مكتب•حتليل•السياسات•االقتصادية•يف•هولندا املصدر:
اقتصادات•السوق•الناشئة•ال•تشمل•وسط•وشرق•أوروبا. مالحظة:

ألن ومتيل•البيانات•املتاحة•للنصف•األول•من•عام•2013
وتظهر األخرية.• اآلونة• الذي•حدث•يف• التباطؤ• استمرار• تؤكد•
التخطيط• ملكتب التابع االقتصادية السياسات حتليل مكتب بيانات
املركزي•يف•هولندا•أن•حجم•التجارة•الدولية•كان•ينمو•من•سنة

املائة•يف•األشهر•اخلمسة يف• 2 عن يقل متوسط مبعدل ألخرى
األوىل•من•عام•2013.•وفيما•بني•البلدان•املتقدمة،•أصاب•الركود
صادرات•وواردات•الواليات•املتحدة•بصورة•فعلية،•بينما•تراجعت
يف•االحتاد•األورويب•واليابان.•وتباطأت•خالل•نفس•الفترة•الصادرات
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من•االقتصادات•الناشئة،•باستثناء•صادرات•االقتصادات•اآلسيوية•
املائة•يف•األشهر•األوىل•من• الناشئة،•اليت•ارتفعت•بنسبة•6.2•يف•

عام•2013)3(.

وعمومًا،•فإن•هذا•االجتاه•العام•لالخنفاض•يف•التجارة•الدولية•
النامية• البلدان• اليت•ال•تزال• الضعف• الضوء•على•جوانب• يسلط•
تواجهها•يف•وقت•يتسم•بفتور•النمو•يف•البلدان•املتقدمة.•كما•أنه•
يدل•على•وجود•بيئة•رمبا•تكون•أقل•مواتاة•للتجارة•اخلارجية•على•
مدى•السنوات•القليلة•املقبلة،•مما•يشري•إىل•احلاجة•إىل•التحول•تدرجييًا•
من•االعتماد•على•املصادر•اخلارجية•للنمو•إىل•املزيد•من•التركيز•على•

املصادر•املحلية.

اخلدمات )ب(•
مثلما•هو•احلال•يف•جتارة•البضائع،•سجلت•التجارة•العاملية•يف•
اخلدمات•التجارية•منوًا•بنسبة•1-2•يف•املائة•يف•عام•2012،•وفقًا•
للتقديرات•األولية•ملؤمتر•األمم•املتحدة•للتجارة•والتنمية•)األونكتاد(/
منظمة•التجارة•العاملية.•وداخل•هذه•الفئة•العريضة،•سجلت•السياحة•
العاملية•منوًا•بنسبة•4•يف•املائة•يف•عام•2012،•سواء•من•حيث•احلصائل•
بالقيمة•احلقيقية•)أي•مع•مراعاة•تقلبات•أسعار•الصرف•والتضخم(•
ومن•حيث•عدد•الوافدين.•وتستأثر•السياحة•حبوايل•30•يف•املائة•من•
صادرات•العامل•من•اخلدمات،•وب••6•يف•املائة•من•إمجايل•الصادرات•من•
السلع•واخلدمات.•كما•أهنا•حتتل•املرتبة•اخلامسة•بني•فئات•الصادرات•
على•نطاق•العامل،•بعد•الوقود،•واملواد•الكيميائية،•واملواد•الغذائية،•
ومنتجات•السيارات•واملركبات،•بل•وحتتل•املرتبة•األوىل•يف•العديد•من•
البلدان•النامية.•وسجلت•األمريكتان•أكرب•زيادة•يف•حصائل•السياحة•
)7•يف•املائة(،•تليهما•آسيا•ومنطقة•املحيط•اهلادئ•)6•يف•املائة(،•
مث•أفريقيا•)5•يف•املائة(،•فأوروبا•)2•يف•املائة(.•وعلى•النقيض•من•
ذلك،•اخنفضت•حصائل•السياحة•يف•غرب•آسيا•مرة•أخرى•بنسبة•
2•يف•املائة•)منظمة•السياحة•العاملية،•2013(.•ويف•عام•2012،•
ظلت•حصائل•السياحة•يف•أكرب•10•وجهات•سياحية،•واليت•تشمل•
7•من•االقتصادات•املتقدمة•إىل•جانب•الصني•وهونغ•كونغ•)الصني(•
وماكاو•)الصني(،•دون•تغيري•تقريبًا،•يف•حني•أن•العديد•من•الوجهات•
السياحية•يف•األسواق•الناشئة،•مبا•يف•ذلك•أوكرانيا•وتايالند•وجنوب•
أفريقيا•وفييت•نام•واهلند•قد•سجلت•أرقام•منو•جتاوزت•العشرة•يف•املائة.

ويف•حني•كان•منو•خدمات•النقل•الدويل•-•وهي•ثاين•أكرب•فئة•
من•اخلدمات•التجارية•-•إجيابيًا،•فقد•كان•يواجه•عددًا•من•العوامل•
السلبية،•مبا•يف•ذلك•استمرار•الركود•يف•منطقة•اليورو،•وهشاشة•
االنتعاش•يف•الواليات•املتحدة،•والتباطؤ•النسيب•وإعادة•التوازن•للنمو•

يف•االقتصاد•الصيين.•وتشري•البيانات•األولية•إىل•أن•التجارة•العاملية•
املنقولة•حبرًا•-•وهو•مقياس•للطلب•على•النقل•البحري•وخدمات•
املوانئ•واخلدمات•اللوجستية•-•قد•ارتفعت•بنسبة•4.3•يف•املائة•

يف•عام•2012.

وعلى•وجه•التحديد،•توسعت•جتارة•البضائع•السائبة•اجلافة•
بنسبة•6.7•يف•املائة•يف•عام•2012،•وهو•ما•يتماشى•مع•االجتاه•
األساسية• السلع• اثنتان•من• أساسًا• الذي•حتركه• الطويل•األجل،•
التجارة•يف•احلديد• الرئيسية•-•خام•احلديد•والفحم.•فقد•زادت•
اخلام•بنسبة•5.4•يف•املائة،•وإن•كان•ذلك•ُيعترب•أبطأ•زيادة•منذ•أكثر•
من•عقد•من•الزمان.•وكانت•الزيادة•القوية•يف•الطلب•من•جانب•
الصني•تقابلها•صادرات•من•أستراليا،•وإىل•حد•أقل،•شحنات•بعيدة•
اهلند،• الواردات•من• فإن• الربازيل.•ويف•الوقت•نفسه،• املدى•من•
ثالث•أكرب•مورد•للصني•فيما•مضى،•قد•اخنفضت•بنسبة•تربو•على•
50•يف•املائة•نتيجة•الرتفاع•الضرائب•على•صادرات•خام•احلديد،•
وكذلك•احلظر•املفروض•على•التعدين•والتصدير.•وازدادت•شحنات•
الفحم•بدرجة•كبرية•)12.3•يف•املائة(•مدفوعة•بالطلب•القوي•على•
فحم•املراجل•البخارية•)14.2•يف•املائة(•نتيجة•النتعاش•الواردات•
األوروبية•وسرعة•منو•واردات•الصني.•ويف•الواليات•املتحدة،•أدى•
التوسع•يف•استخدام•الغاز•الَطفلي•املنتج•حمليًا•إىل•زيادة•صادراهتا•من•
الفحم،•وهو•ما•أدى•بدوره•إىل•خفض•أسعار•الفحم•العاملية•وزيادة•

الطلب•العاملي•على•الفحم.

وكانت•التطورات•يف•جتارة•الناقالت،•اليت•تستأثر•بثلث•
التجارة•العاملية•املنقولة•حبرًا،•تعكس•صورة•لسلوك•الطلب•العاملي•
اخلام• النفط• على• الطلب• ازداد• عام•2012،• ففي• النفط.• على•
بشكل•طفيف•بنسبة•1.5•يف•املائة•من•حيث•احلجم.•ويف•الوقت•
املائة،• باحلاويات•إىل•3.2•يف• املنقولة• التجارة• تباطأ•منو• نفسه،•
بعد•أن•سجل•7.1•يف•املائة•يف•عام•2011.•وظلت•أحجام•هذه•
الرئيسي• تتأثر•بضعف•األداء•على•ممرات•طريق•املالحة• التجارة•
بني•الشرق•والغرب•الذي•يربط•آسيا•بأوروبا•وأمريكا•الشمالية.•
وكان•النمو•مدفوعًا•أساسًا•بازدياد•تلك•التجارة•على•املمرات•
الثانوية،•وخباصة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب،•وبني•الشمال•واجلنوب،•
وكذلك•املمرات•الفرعية•داخل•املناطق.•وتستأثر•التجارة•املنقولة•
باحلاويات•حبوايل•16•يف•املائة•من•جتارة•البضائع•العاملية•من•حيث•
احلجم•وأكثر•من•50•يف•املائة•من•حيث•القيمة،•ولكنها•ال•تزال•
تتعرض•لضغوط•شديدة.•وال•تزال•تلك•الصناعة•تواجه•مشكلة•
الفائضة•من•خدمات•الشحن•املعروضة،• كيفية•استيعاب•الطاقة•
البالغة• للسفن• املتنامية•بسرعة• القدرات• وكذلك•كيفية•توظيف•
الضخامة•بينما•يتولد•اجلانب•األعظم•من•النمو•من•خالل•التجارة•
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املتوسطة•احلجم• اليت•ال•تتطلب•سوى•سفن•احلاويات• اإلقليمية•
.)UNCTAD, 2013(•أو•األصغر

اتجاهات أسعار السلع األساسية في اآلونة  -3
األخيرة

واألشهر•اخلمسة•األوىل•من•عام•2013،• خالل•عام•2012
عن• تراجعها األساسية السلع جمموعات معظم أسعار واصلت
)الشكل•2-1(. مستويات•الذروة•اليت•بلغتها•يف•أوائل•عام•2011
وكانت•االستثناءات•الرئيسية•تتمثل•يف•أسعار•املواد•الغذائية•والنفط،
اليت•ظلت•تذبذب•داخل•نطاق•معني•على•مدى•العامني•املاضيني.•
وكانت•األسباب•الرئيسية•الخنفاض•أسعار•السلع•األساسية•خالل
بالنسبة• التوقعات• الفترة•تشمل•ضعف•منو•الطلب•والتباس• هذه•
املتعلقة• التوقعات• العاملي،•إىل•جانب•حتسن• للنشاط•االقتصادي•
األساسية السلع• معظم• أسعار• فإن• ذلك،• العرض.•ومع• جبانب•
ال•تزال•عند•مستويات•أعلى•بكثري•من•متوسط•األسعار•املسجلة•
خالل•فترة•ازدهار•أسعار•السلع•األساسية•يف•السنوات•2003-

2008•)اجلدول•3-1(.

وارتفعت•أسعار•املواد•الغذائية•والبذور•الزيتية•والزيوت•
نتيجة•الخنفاض•اإلمدادات• بصورة•حادة•يف•منتصف•عام•2012
أسوأ أبرزها• كان• اليت• بالطقس،• املتصلة• األحداث• بسبب•
موجة•جفاف•تصيب•الواليات•املتحدة•على•مدى•نصف•قرن.•
كما•تأثرت•املحاصيل•الغذائية•سلبًا•بالظروف•املناخية•غري•املواتية•
الزيادة كانت• يف•حني• ويف•أستراليا.• األسود• البحر• منطقة• يف•
الذرة•والقمح•وفول•الصويا•تنذر• الغذائية•مثل• يف•أسعار•السلع•
أساسًا وذلك• غذائية،• أزمة• اندالع• جتنب• أمكن• فقد• باخلطر،•
بسبب•عدم•تأثر•األرز،•وهو•عنصر•حاسم•يف•حتقيق•األمن•الغذائي،
عن•امتناع•البلدان•عن•فرض•قيود•جتارية.•واخنفضت•أسعار• فضاًل
املواد•الغذائية•يف•اجلزء•الثاين•من•العام•بسبب•حتسن•احتماالت•
املعروض•منها.•وبعد•التضييق•يف•األسواق•وارتفاع•األسعار•يف•
إىل• الفترة•2013/2012،•تشري•توقعات•الفترة•2014/2013
حتسن•املعروض•من•احلبوب•وتوازن•الطلب•على•الصعيد•العاملي•
)FAO, 2013(.•ومع•حتسن•احتماالت•اإلنتاج•وجتديد•املخزون،•
بالنسبة• كذلك ليس احلال أن غري تتراجع. أن لألسعار ينبغي
ارتفاعًا•يف• لفول•الصويا،•الذي•سجل•يف•منتصف•عام•2013
نتيجة•لنقص•اإلمدادات•واخنفاض•املخزونات،•وخاصة• أسعاره•

يف•الواليات•املتحدة.

الشكل 2-1

املؤشرات الشهرية ألسعار السلع األساسية حبسب جمموعات 
السلع، كانون الثاين/يناير 2002 - أيار/مايو 2013

)األرقام•القياسية،•2002=100(
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كل السلع األساسية
كل السلع األساسية (باليورو)
املعادن والركازات والفلزات

النفط اخلام

األغذية
املشروبات االستوائية

البذور الزيتية النباتية والزيوت
املواد اخلام الزراعية

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•األونكتاد:•قاعدة•بيانات• املصدر:
إحصاءات•أسعار•السلع•األساسية•املتاحة•على•اإلنترنت.

سعر•النفط•اخلام•هو•متوسط•سعر•ديب/برنت/تكساس•املرجح• مالحظة:
بالتساوي.•وتستند•أرقام•املؤشر•إىل•األسعار•بالدوالرات•اجلارية،

ما•مل•ُيحدد•خالف•ذلك.
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اجلدول 3-1

األسعار العاملية للسلع األولية، 2013-2007
)النسب•املئوية•للتغيري•مقارنة•بالعام•السابق،•ما•مل•يرد•خالف•ذلك(

2013)أ(200720082009201020112012جمموعات•السلع•األساسية

2013–2011
مقابل

2003–2008)ب(
68.6-3.3-20.417.98.4-13.024.016.9مجيع السلع األساسية)ج(

63.9-2.2-21.714.15.5-8.619.514.5مجيع السلع األساسية )حبقوق السحب اخلاصة()ج(

77.0-4.3-7.417.81.4-13.339.28.5مجيع األغذية

78.1-3.3-5.616.50.4-8.640.45.4األغذية واملشروبات االستوائية

77.9-13.5-10.420.21.917.526.821.5املشروبات•االستوائية

96.9-16.2-27.342.925.7-12.515.46.9النب

42.9-5.8-19.7-22.632.211.98.54.9الكاكاو

52.8-11.40.814.2-27.216.51.0-12.3الشاي•

78.2-4.415.42.02.4-8.542.56.0األغذية

121.5-15.5-26.941.817.322.217.1-31.7السكر

27.520.02.61.463.4-1.92.61.2حلوم•األبقار

112.5-13.250.12.60.5-38.234.024.4الذرة

0.853.9-3.335.10.1-34.327.531.4القمح

64.0-5.95.12.9-11.5-9.5110.715.8األرز

58.2-24.60.73.710.80.96.2-0.9املوز

69.5-11.4-22.727.27.6-52.931.928.4البذور الزيتية النباتية والزيوت

67.4-3.120.29.46.4-43.036.116.6فول•الصويا

70.3-5.3-38.328.123.0-12.020.517.5املواد اخلام الزراعية

60.514.01.43.422.8-30.0-4.511.3اجللود•الكبرية•والصغرية

2.287.2-65.347.541.8-10.212.812.2القطن

2.045.9-11.68.318.01.83.83.9التبغ

119.4-8.4-90.332.030.5-9.516.927.0املطاط

1.028.6-1.813.87.4-19.539.320.6األخشاب•االستوائية

54.9-0.8-41.314.714.1-12.86.230.3املعادن والركازات والفلزات

1.1-4.0-30.510.415.8-35.3-2.72.5األملنيوم

88.6-1.150.30.58.2-60.5387.264.8أحجار•الفوسفات

10.126.6-82.415.023.4-77.426.848.7ركاز•احلديد



11 تقرير التجارة والتنمية، 2013

2013)أ(200720082009201020112012جمموعات•السلع•األساسية

2013–2011
مقابل

2003–2008)ب(

8.7125.2-50.428.019.2-65.627.326.7القصدير•

70.2-3.9-47.017.19.9-26.3-5.92.3النحاس

-2.8-5.9-48.95.023.4-30.6-53.543.3النيكل

6.360.1-25.011.814.2-17.7-100.219.0الرصاص

0.45.6-30.51.511.2-11.7-42.2-1.0الزنك

184.6-15.325.111.626.127.86.46.6الذهب
77.3-28.031.41.02.2-10.736.436.3النفط اخلام)د(

بند تذكريي:
....-1.910.32.2-7.54.95.6املصنوعات)ه(

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•األونكتاد،•إحصاءات•أسعار•السلع•األساسية•املتاحة•على•اإلنترنت؛•شعبة•األمم•املتحدة•لإلحصاءات• املصدر:
UNSD،•النشرة•الشهرية•لإلحصاءات،•أعداد•خمتلفة.•

بالدوالرات•احلالية•ما•مل•يرد•خالف•ذلك. مالحظة:
النسبة•املئوية•للتغري•بني•متوسط•الفترة•من•كانون•الثاين/يناير•إىل•أيار/مايو•2013•ومتوسط•عام•2012. )أ(

النسبة•املئوية•للتغري•بني•متوسط•الفترة•2003-2008•ومتوسط•الفترة•2013-2011. )ب(
باستثناء•النفط•اخلام. )ج(

سعر•النفط•اخلام•هو•متوسط•سعر•برنت/ديب/وست•تكساس•املرجح•بالتساوي. )د(
قيمة•وحدة•الصادرات•من•السلع•املصنعة•يف•البلدان•املتقدمة. )ه(

وكانت•أسعار•النفط•مرتفعة•ومستقرة•نسبيًا•خالل•العام•
وحزيران/يونيه•2013،• املاضي.•ففي•الفترة•ما•بني•متوز/يوليه•2012
كان•متوسط•السعر•خلام•برنت/ديب/غرب•تكساس•الوسيط•يبلغ•
دوالرًا• دوالرًا•للربميل،•مع•تذبذب•األسعار•بني•99 105.5
دوالرًا•للربميل.•وكانت•الضغوط•الصعودية•على•أسعار• و111
النفط•تتصل•بتخفيض•اإلنتاج•من•جانب•أعضاء•منظمة•البلدان•
املصدرة•للبترول•)أوبك(•يف•الربع•األخري•من•عام•2012،•وبالتوترات
اجليوسياسية•يف•منطقة•غرب•آسيا•اليت•تركت•أثرها•على•اإلمدادات
على• الزنولية الضغوط كانت ذلك، من النقيض على النفطية.
ترتبط•يف•معظمها•بزيادة•اإلنتاج،• أسعار•النفط•يف•عام•2013
عن•تباطؤ•منو•الطلب•العاملي،• أساسًا•يف•أمريكا•الشمالية،•فضاًل
وخاصة•يف•الدول•األعضاء•يف•منظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•
االقتصادي•OECD.•ويف•الواقع،•فإن•من•املتوقع•أن•يأيت•كل•النمو•
من•الدول•غري•األعضاء•يف• يف•الطلب•على•النفط•يف•عام•2013
ينخفض قد حني يف االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة
يف•بلدان•تلك•املنظمة.•وعمومًا،•يبدو•أن•اإلمدادات• الطلب•فعاًل
ضد•صدمات•العرض•الناشئة•عن•التوترات• اجلديدة•ستوفر•عازاًل

اجليوسياسية.•ومع•ذلك،•فإن•بعض•املراقبني•يرون•سوق•مضغوطة
عند•النظر•إىل•اختالف•درجات•النفط:•فمن•املمكن•أن•تكون•
هناك•وفرة•من•النفط•اخلام•اخلفيف•والنفط•اخلام•"احللو"،•ولكن•
ليس•من•اخلام•املتوسط•••و"احلامض".•وارتفعت•أيضًا•أسعار•النفط•
استنادًا•إىل•توقعات•حتسن•األوضاع واملعادن•يف•أوائل•عام•2013
االقتصادية•العاملية.•غري•أن•أسعار•املعادن•عادت•إىل•االخنفاض•يف•
عن• وقت•الحق•نتيجة•لبطء•منو•الطلب•وزيادة•اإلمدادات،•فضاًل

ارتفاع•املخزونات.

بأنشطة• تأثرها أيضًا األساسية السلع أسعار وتواصل
املستثمرين•املاليني.•فاالنتعاش•يف•أسعار•النفط•واملعادن•الذي•لوحظ
جبولة• منه جانب يف يتصل قد يف•النصف•الثاين•من•عام•2012
إمكانية• مع املتحدة، الواليات يف الكمية القيود ختفيف من ثالثة
استخدام•جانب•من•السيولة•الزائدة•لالستثمار•يف•أسواق•العقود
كانت• ،2013 عام منتصف وحبلول األساسية. للسلع اآلجلة
النقدية،•إىل•جانب احلوافز• تقليص•هذه• إمكان• املؤشرات•على•
مشتقات• يف البيع عمليات من موجة تثري الصني، يف االئتمان أزمة
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السلع•األساسية.•وبالتايل،•وبنفس•الطريقة•اليت•أسهم•هبا•املستثمرون
املاليون•يف•تضخيم•الزيادات•يف•أسعار•السلع•األساسية•عن•طريق
شراء•مشتقات•السلع•األساسية•على•مدى•العقد•املاضي،•فإن•قيام
ترك قد يكون رمبا األساسية السلع بيع بعمليات املاليني املستثمرين
بعض•التأثري•على•اخنفاض•أسعار•السلع•األساسية•يف•عام•2013.•
تبني املثال، سبيل على ،)Barclays, 2013( باركليز مصرف فبيانات
أن•أصول•السلع•األساسية•اخلاضعة•لإلدارة•قد•اخنفضت•مبا•قيمته
بليون•دوالر•يف•نيسان/أبريل•2013.•وعالوة•على•ذلك، 27
ووفقًا•لتقارير•وسائط•اإلعالم،•من•املتوقع•أن•تعمد•املصارف•إىل

االنسحاب• أو األساسية، السلع يف االستثمارية عملياهتا تقليص
والرأمسالية. التنظيمية تكلفتها ازدياد بسبب منها،

حدثت• اليت األساسية السلع أسعار تصحيحات تشري وقد
إىل•انعكاس•اجتاه•األسعار•إىل•التزايد يف•عامي•2012•و2013
الذي•شهده•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.•ومن•ناحية•أخرى،
فإهنا•ميكن•أن•تكون•جمرد•وقفة•يف•ذلك•االجتاه.•ويعرض•القسم•باء
السلع• ألسعار املرجح للتطور تفصياًل أكثر تقييمًا الثاين الفصل من

األساسية•يف•األجل•األطول.

باء- الطابع الهيكلي لألزمة األخيرة

إن•تكرار•األزمات•االقتصادية•هو•من•بني•أكثر•احلقائق•ثباتًا
يف•التاريخ•االقتصادي.•ومع•ذلك،•ليست•كل•األزمات•متماثلة،
فالتقييم السياسات. صعيد على متماثلة استجابات تتطلب ال أهنا كما
الدقيق•ألي•أزمة•يستوجب•حتديد•ما•إذا•كانت•نتيجة•ملشكالت
مؤقتة،•مما•ميكن•حله•أساسًا•بآليات•التصحيح•الذايت،•أم•أهنا•نتيجة
توقع• ميكن األوىل، احلالة ففي أكثر. بنيوي بطابع تتسم ملشكالت
حالة• يف ولكن الزمن. من معينة فترة بعد استعادة•الوضع•السابق
وجود•أزمة•هيكلية•)أو•بنيوية(،•يصبح•من•الضروري•تغيري•اإلطار

االقتصادي•واالجتماعي•السائد.

يكن• مل أنه السابق القسم يف الوارد التحليل ويكشف
مبقدور•أي•من•االقتصادات•املتقدمة•وال•النامية•وال•االنتقالية•أن•
األزمة اندالع• قبل• حققته• الذي• السريع• النمو• وترية• إىل• تعود•
"الرباعم•اخلضراء"•للنمو•املتجدد• األخرية.•وقد•أشاد•الكثريون•ب
يف•عام•2010،•ولكن•سرعان•ما•تبدد•احتمال•العودة•السريعة•
إىل•احلالة•"الطبيعية".•بل•إن•مفهوم•ما•هو•"طبيعي"•يف•حد•ذاته•
املراقبني•يتحدثون•عن•"الطبيعي• العديد•من• يتغري،•وأصبح• أخذ•
اجلديد"•فيما•يتعلق•بأشكال•األداء•االقتصادي•اليت•ميكن•توقعها•
يف•خمتلف•البلدان•واملناطق.•ويشري•ذلك،•بوجه•عام،•إىل•اخنفاض•
معدالت•النمو،•ولكنه•يشري•أيضًا،•وبشكل•أكثر•جوهرية،•إىل•
تغري•األوضاع•والقوى•الدافعة•لذلك•النمو.•وحيث•إنه•مل•يكن•من

قبل االقتصادي النمو عليها يقوم كان اليت العوامل استمرار املمكن
األزمة،•مثلما•يقول•هذا•التقرير،•فليس•من•املرجح•استعادهتا•من•
خالل•آليات•التكيف•الذاتية•أو•عوامل•االستقرار•التلقائية.•وعالوة
على•ذلك،•فإن•االعتماد•على•مثل•هذه•االستراتيجية•لن•ينجح•يف•
إعادة•االقتصادات•إىل•أمناط•منوها•السابقة•هلا،•وليس•ذلك•باألمر•

املرغوب•على•أية•حال.

وهو احلالية، لألزمة اهليكلية بالطبيعة متزايد اعتراف وهناك
ما•يتضح•من•الدعوات•الواسعة•النطاق•إلجراء•إصالحات•هيكلية.
غري•أن•حتديد•أنواع•اإلصالحات•املطلوبة•يتوقف•بصورة•حامسة•على
من• العديد ويعتقد اهليكلية. املشاكل لطبيعة الصحيح التشخيص
يف تتمثل أن ينبغي الرئيسية أهدافها أن اهليكلية اإلصالحات مؤيدي
حتسني•القدرة•التنافسية•واستعادة•قوة•وثقة•األسواق•املالية.•وُيفترض
أن•تتحقق•هذه•األهداف•عن•طريق•تدابري•قصرية•األجل•مثل•ضغط
حىت• يسفر مل النهج هذا أن غري املايل. والتقشف العمالة تكاليف
اآلن•إال•عن•نتائج•خميبة•لآلمال.•وهناك•مقترحات•أخرى•تتضمن
تدابري•جذرية،•مثل•زيادة•مرونة•أسواق•العمل،•وتقليل•تغطية•الضمان
االجتماعي،•وتقليص•الدور•االقتصادي•للدولة.•غري•أنه•ليس•من
املشكالت حتل أن املقترحة اإلصالحات هذه من ألي املرجح
على• يبدو فيما تتأسس ألنه تفاقمها، إىل تؤدي قد إهنا بل اهليكلية،

تشخيصخاطئ.
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استحالة العودة إلى نمط نمو ما قبل األزمة -1

استمرار•مشكالت•العمالة )أ(

بعد•مخس•سنوات•من•اندالع•األزمة•العاملية،•ال•تزال•أوضاع
العمالة•غري•مستقرة•يف•معظم•البلدان•املتقدمة.•فقد•ازدادت•معدالت
يف•املائة•يف البطالة•بصورة•مستمرة•يف•االحتاد•األورويب،•من•7.2
املتحدة، ويف•الواليات .2013 أيار/مايو يف املائة يف إىل11 2007
يف•املائة•يف•أواخر اخنفض•معدل•البطالة•الصرحية•من•ذروته•البالغة•10
يف•املائة•يف•منتصف•عام•2013،•وهو إىل•7.6 2009/أوائل•2010
يف•املائة•يف مستوى•ال•يزال•مرتفعًا•بصورة•قياسية•مقارنة•بأقل•من•5
عام•2007.•غري•أن•معدالت•البطالة•الصرحية•ال•تعكس•إال•جانبًا
واحدًا•فحسب•من•جوانب•حالة•العمالة؛•فلو•ُنظر•إىل•هذه•املعدالت
بصورة العمل بقوة يرتبطون الذين املحبطني، العمال مع جنب إىل جنبًا
هامشية•والعاملني•بدوام•جزئي•ألسباب•اقتصادية،•الرتفع•املعدل•الكلي
يف•املائة•يف•حزيران/يونيه لالستخدام•الناقص•لقوة•العمل•إىل•14.3

2013)4(.•ويف•اليابان،•حتسنت•مؤشرات•العمالة•بشكل•ملحوظ:
يف•املائة•يف•أيار/مايو•2013،•بعد•أن 4.1 إىل البطالة اخنفضت فقد
بالتايل• وتتجه يف•املائة•يف•منتصف•عام•2009، كانت•تتجاوز•5.5

يف•املائة)5(. حنو•االخنفاض•إىل•مستواها•قبل•األزمة•البالغ•3.5

ويف•البلدان•املتقدمة•ككل،•اخنفض•إمجايل•عدد•العاملني
يف• عامل مليون إىل•500 ماليني•عامل•يف•عام•2007 من•510
من• مئوية كنسبة )املعرَّف العمالة معدل اخنفض فقد عام•2012؛
يف•املائة•إىل السكان•الذين•يف•سن•العمل(•يف•هذه•البلدان•من•68.8
العمالة إمجايل لكان املعدل، هذا مل•ينخفض ولو املائة)6(. يف 66.6
مليون•عامل•يف•عام•2012،•وهو•ما•يعين•أن قد•وصل•إىل•517
نقص•العمالة•الناجم•عن•األزمة•)أي•األشخاص•الذين•مت•توظيفهم
مليون أقل•من•املتوقع•استنادًا•إىل•اجتاهات•ما•قبل•األزمة(•قد•بلغ•17
شخص.•وكانت•هذه•الفجوة•أو•النقص•يف•التوظيف•بسبب•األزمة
أكرب•وأطول•أمدًا•مما•كان•عليه•احلال•يف•أي•أزمة•سابقة•أصابت
البلدان•املتقدمة•على•مدى•العقود•الثالثة•املاضية•)الشكل•3-1(.

الشكل 3-1

التغريات يف إمجايل العمالة ومعدالت العمالة يف البلدان املتقدمة والنامية، 2012-2008
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البلدان النامية باستثناء الصني واهلند  البلدان املتقدمة
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ألف- التغريات يف إمجايل العمالة 
(مباليني األشخاص)

KILM؛•وإدارة•الشؤون•االقتصادية• حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منظمة•العمل•الدولية،•قاعدة•بيانات•املؤشرات•الرئيسية•لسوق•العمل املصدر:
واالجتماعية•باألمم•املتحدة•UN-DESA،•قاعدة•بيانات•التوقعات•السكانية•يف•العامل:•تنقيح•عام•2012.

باستثناء•الصني•واهلند،•ألن•التباينات•الطفيفة•يف•تقديراهتما•قد•تغري•النتائج•اإلمجالية•بدرجة•كبرية. مالحظة:

النامية البلدان يف الصرحية البطالة اختلفت األزمة، اندالع ومنذ
اختالفًا•تامًا•عما•كانت•عليه•يف•فترة•ما•قبل•األزمة.•من•بني•أكرب
االقتصادات•النامية•واالنتقالية•)تلك•األعضاء•يف•جمموعة•العشرين(،
2012 عام هناية يف وحدمها واملكسيك أفريقيا جنوب سجلت
مجيع• جنحت بينما األزمة؛ قبل عليه كانت مما أعلى بطالة معدالت

البلدان•األخرى•يف•خفض•ذلك•املعدل.•ويف•الفترة•ما•بني•عامي
البلدان• يف عمل فرصة مليون 2007•و2012،•مت•خلق•130
حدوث• دون للحيلولة يكفي مبا واهلند(، الصني )باستثناء النامية
عجز•يف•فرص•العمل•هبا•)الشكل•1-3(.•غري•أن•معظم•البلدان
يتعلق• فيما األمد وطويلة ضخمة مشكالت تواجه تزال ال النامية
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بالعمالة،•مبا•يف•ذلك•تدين•معدالت•املشاركة•يف•األنشطة•الرمسية،•
وخاصة•بني•النساء،•وارتفاع•البطالة•بني•الشباب،•وازدياد•نسبة•

الوظائف•ذات•النوعية•املتدنية.

والتباينات•بني•البلدان•املتقدمة•والنامية•فيما•يتعلق•بتوليد•
فرص•العمل•تعكس•اختالف•أداء•النمو•فيما•بينها.•ففي•البلدان•
املتقدمة،•مل•تسفر•استراتيجية•خلق•فرص•العمل•عن•طريق•خفض•
النتائج•املرجوة• )أو•السماح•خبفض(•األجور•احلقيقية•عن•حتقيق•
بسبب•بطء•منو•الناتج،•أو•منوه•السليب•يف•بعض•احلاالت.•فمثل•هذه•
السياسات•لألجور•تترك•أثرًا•سلبيًا•على•الطلب•الكلي،•األمر•الذي•
جيعل•الشركات•اخلاصة•أقل•استعدادًا•لالستثمار•وتوظيف•عمال•
جدد.•فتخفيض•سعر•قوة•العمل•ال•يفضي•إىل•النتائج•املتوقعة•املتمثلة•
يف•توازن•العرض•والطلب•يف•سوق•العمل،•وذلك•ألن•ختفيض•سعر•
قوة•العمل•)األجور•احلقيقية(•ال•يقلل•فقط•من•تكاليف•إنتاج•السلع•
واخلدمات،•بل•ويقلل•أيضًا•من•الطلب•على•تلك•السلع•واخلدمات.•
فمحاوالت•التغلب•على•مشاكل•العمالة•عن•طريق•خفض•األجور•
وإضفاء•قدر•أكرب•من•املرونة•على•سوق•العمل•هي•حماوالت•حمكوم•
عليها•بالفشل•ألهنا•تتجاهل•هذا•الترابط•بني•الطلب•والعرض•على•
مستوى•االقتصاد•الكلي،•وهو•الترابط•الذي•جيعل•سوق•العمل•تعمل•
بطريقة•خمتلفة•عن•طريقة•عمل•سوق•السلع•العادية.•وبقدر•ما•يعطي•
اخنفاض•تكاليف•قوة•العمل•يف•بلد•ما•للمنتجني•يف•ذلك•البلد•ميزة•
تنافسية•يف•األسواق•الدولية،•فإن•أي•زيادة•يف•العمالة•نتيجة•الزدياد•
الصادرات•تكون•على•حساب•اإلنتاج•والعمالة•يف•البلدان•املستوردة.

التكيف•الذي•ال•يتكيف )ب(•
يف•النقاش•الدائر•حاليًا•حول•السياسات•العامة،•هناك•اتفاق•
واسع•على•األهداف،•ولكن•ليس•على•أفضل•السبل•لبلوغ•هذه•
األهداف،•بل•ويبدو•أحيانًا•أن•مثة•خلط•بني•الوسائل•والغايات.•
فاستعادة•مستويات•النمو•والعمالة،•وختفيض•نسب•الدين•العام،•
وإصالح•األنظمة•املصرفية،•وإعادة•احلياة•إىل•تدفقات•االئتمانات،•
هي•أهداف•يشترك•فيها•اجلميع.•غري•أن•اخلالف•على•األولويات،•
وعلى•أدوات•السياسة•املناسبة،•وكذلك•على•التوقيت•والتسلسل،•
يتعلق• فيما• أحيانًا،• يؤدي•إىل•توصيات•خمتلفة•متامًا،•ومتعارضة•
بالسياسات•العامة.•فعلى•سبيل•املثال،•كان•الرأي•السائد•يف•معظم•
البلدان•املتقدمة•ويف•العديد•من•املنظمات•الدولية،•على•األقل•منذ•
عام•2010،•يرى•أن•ضبط•أوضاع•املالية•العامة•شرط•أساسي•لتحقيق•
النمو•املستدام،•حيث•إنه•يعزز•الثقة•يف•األسواق•املالية•وحيول•دون•
ختلف•البلدان•عن•سداد•ديوهنا•السيادية.•بل•إن•مؤمتر•قمة•جمموعة•
العشرين•املعقود•يف•تورنتو•يف•حزيران/يونيه•2010•اعتمد•هذا•

الذين•يعارضون• أما•أولئك• الرئيسية.• التزاماته• الرأي•كواحد•من•
هذا•التحول•حنو•التقشف•املايل،•فينظرون•إىل•ضبط•أوضاع•املالية•
العامة•كهدف•طويل•األجل•يتحقق•من•خالل•النمو•املستدام،•وليس•
كشرط•مسبق•للنمو.•ووفقًا•هلذا•الرأي،•فإن•األمر•ال•يقتصر•على•
أن•التضييق•املايل•السابق•ألوانه•يكون•مكلفًا•للغاية•من•الناحيتني•
االقتصادية•واالجتماعية،•بل•إنه•أيضًا•يأيت•بنتائج•عكسية،•ألنه،•مع•
تباطؤ•النمو،•ستكون•العائدات•املالية•أقل،•ولن•يكون•من•املرجح•
أن•تتراجع•نسبة•الدين•العام•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•أو•حىت•قد•
 TDR 2011,•،تشهد•مزيدًا•من•االرتفاع•)انظر،•على•سبيل•املثال

.)chap. III; Krugman, 2012; Calcagno, 2012

وقد•أجريت•دراسات•مستفيضة•لألثر•الذي•يتركه•التغري•
يف•اإليرادات•العامة•ويف•اإلنفاق•على•الناتج•املحلي•اإلمجايل•)أي•
قيمة•املضاِعفات•املالية(.•وكثري•من•هذه•الدراسات،•مبا•يف•ذلك•
إىل• تشري• •،)IMF, 2010( الدويل• النقد• صندوق• أجراها• دراسة•
يقدر• املثال،• فعلى•سبيل• نسبيًا.• املالية•منخفضة• املضاِعفات• أن•
املصرف•املركزي•األورويب•أن•املضاِعفات•املالية•القصرية•األجل•
تقل•بشكل•عام•عن•1،•وهو•ما•يعين•أن•األثر•السليب•الذي•يتركه•
ختفيض•اإلنفاق•احلكومي•أو•زيادة•الضرائب•خالل•أول•عامني•
على•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يكون•أقل•من•قيمة•ذلك•التغري•
املايل.•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•املضاِعف•الطويل•األجل•خلفض•
اإلنفاق•يكون•إجيابيًا،•مبا•يعين•أن•مستوى•الناتج•املحلي•اإلمجايل•
الذي•سيتحقق•بعد•فترة•انتقالية•متتد•أكثر•من•10•سنوات•عقب•
التضييق•املايل•سيكون•أعلى•من•املستوى•املتوقع•دون•ذلك.•وسينتج•
ذلك•عن•ختفيض•ضرائب•العمل•الذي•سيكون•ممكنًا•بفضل•حتسني•
وضع•امليزانية•نتيجة•للتقشف•املايل؛•وستكون•املكاسب•أكرب•إذا•
أيضًا•إىل• باإلضافة•إىل•ذلك،• العامة،• املالية• أدى•ضبط•أوضاع•
اخنفاض•أقساط•املخاطر•السيادية•)ECB, 2012()7(.•غري•أن•دراسة•
أن• )IMF, 2012(•وجدت• الدويل• النقد• أجراها•صندوق• حديثة•
املضاِعفات•املالية•يف•أوقات•الكساد•االقتصادي•كانت•أعلى•بكثري•
من•القيم•اليت•قدرها•الصندوق•يف•التقارير•السابقة.•والسبب•هو•
أن•زيادة•اإلنفاق•العام•يف•االقتصاد•الذي•حيتوي•كما•هائاًل•من•
املوارد•العاطلة•ال•تنطوي•على•أي•"إقصاء"•لإلنفاق•اخلاص.•ويعين•
ذلك•أن•السياسات•املالية•التوسعية•هي•أداة•هامة•لتحفيز•النمو،•
وختفض•فعاًل•نسبة•الدين•العام•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•غري•أن•
توصية•صندوق•النقد•الدويل•ال•تصل•إىل•حد•التوصية•مبثل•هذه•
السياسات؛•فهو•يوصي•فحسب•بالتكيف•املايل•على•مدى•فترة•
التكيف• القرار•وترية• يقترح•أن•حيدد•صناع• زمنية•أطول.•وهو•
املايل،•على•أال•يأخذوا•بعني•االعتبار•قيم•املضاِعفات•املالية•القصرية•
األجل•ونسب•الديون•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل•فحسب،•ولكن•



15 تقرير التجارة والتنمية، 2013

أيضًا•قوة•الطلب•اخلاص•ومدى•مصداقية•خطط•ضبط•أوضاع•
.)Blanchard and Leigh, 2013(•املالية•العامة

املضاِعفات• تقديرات من جمموعة ويعرض•اجلدول•4-1
املالية•اليت•تستند•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية.•وحىت•إذا
ُأخذت•يف•احلسبان•اآلثار•املترتبة•على•زيادة•اإلنفاق•املايل•خالل•السنة
األوىل•فحسب،•فإن•النتائج•تدعم•بقوة•فرضية•املضاِعفات•املرتفعة،
إىل•حد•كبري•يف•مجيع•احلاالت،•وكثريًا•ما•تتجاوز اليت•تتجاوز•1
1.5.•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•املضاِعفات•املرتبطة•بالتغريات•يف
الضرائب•تكون•أدىن•بكثري،•حيث•تقل•يف•مجيع•احلاالت•عن•0.5
املطلقة)8(.•ويعين•ذلك•أن•تكوين•حزمة•التدابري•املالية•قد•يكون بالقيم
سيكون• اخلصوص، وجه وعلى حجمها. أمهية بنفس األقل على
الضرائب• زيادة على تنطوي مالية تدابري حزم تصميم املمكن من
على• واإلنفاق•على•حد•سواء،•ويكون•هلا•بالتايل•تأثري•حمايد•مسبقًا
املوازنة•املالية،•وإن•ظلت•تؤثر•تأثريًا•إجيابيًا•على•النمو.•ومن•شأن
ذلك•بدوره•أن•يوسع•القاعدة•الضريبية،•وحيدث•يف•هناية•املطاف•تأثريًا
إجيابيًا•الحقًا•على•املوازنة•املالية•ونسبة•الدين•العام•إىل•الناتج•املحلي
اإلمجايل.•ولكن•نظرًا•الرتفاع•قيم•مضاِعفات•اإلنفاق•احلكومي،
فمن•املرجح•أن•تؤدي•زيادة•النفقات•املالية•املمولة•من•الديون•إىل
تلك• من للحد التكميلية املالية واإليرادات النمو من يكفي ما توليد
النسبة)9(.•وكما•يبني•مرفق•هذا•الفصل،•فإن•هذا•التأثري•يكون•أقوى

إذا•اتبعت•عدة•بلدان•سياسات•توسعية•يف•نفس•الوقت.

ورغم•وجود•أدلة•متزايدة•على•أن•التقشف•املايل•يعيق•منو•
الناتج•املحلي•اإلمجايل،•فإن•كثريًا•من•احلكومات•ليست•مستعدة•
السياسة حيز من متلك أهنا تعتقد ال حيث االستراتيجية، هذه لتغيري
العامة•ما•يكفي•لعكس•مسار•السياسات•املالية•اليت•تنتهجها)10(؛•
من•ذلك،•فإهنا•تعتمد•على•السياسات•النقدية•لدعم•النمو• وبداًل
النقدية•لكي• للسياسة• أنه•ليس•هناك•متسع•كبري• والعمالة.•غري•
ختفض•أسعار•الفائدة•يف•االقتصادات•املتقدمة•بدرجة•أكرب،•ألهنا•
السياسات فشلت فقد ذلك، إىل باإلضافة للغاية. منخفضة بالفعل
النقدية•غري•التقليدية•)أي•التوسع•النقدي•الكمي(،•حىت•اآلن،•يف•
إنعاش•االئتمانات•للقطاع•اخلاص.•فاملصارف•واملؤسسات•املالية•
األخرى•اليت•تستطيع•الوصول•إىل•السيولة•ال•تزيد•بصورة•تلقائية•
معروضها•من•االئتمانات•بنفس•القدر،•حيث•ال•يزال•يتعني•عليها•
ضبط•أوضاع•ميزانياهتا.•وعالوة•على•ذلك،•فحىت•لو•مل•توسع•
معروضها•من•االئتمانات،•فإن•من•غري•املرجح•أن•تعمد•شركات•
عديدة•من•القطاع•اخلاص•إىل•االقتراض•بدرجة•أكرب•طاملا•ظل•
يتعني•عليها•ضبط•أوضاع•ميزانياهتا•دون•أن•يكون•هناك•أي•احتمال
للطلب. تراجعًا،• أو•حىت• تواجه•ركودًا،• اإلنتاج•وهي• لتوسع•

وهذا•هو•السبب•يف•أن•استخدام•السياسة•النقدية•النتشال•اقتصاد•
ما•للخروج•من•الكساد•الناجم•عن•أزمة•مالية•قد•يكون•أشبه•مبن•

"ينفخ•يف•قربة•مثقوبة".

اجلدول 4-1

املضاِعفات املالية القصرية األجل
اإلنفاق•احلكومي•

على•السلع•
واخلدمات

الضرائب•احلكومية•
خبالف•التحويالت•

واإلعانات
-1.660.36األرجنتني
-1.840.37الربازيل
-1.510.27كندا
-1.760.42الصني

-1.540.33رابطة•الدول•املستقلة
-1.480.27فرنسا
-1.380.29أملانيا
-1.650.41اهلند

-1.640.41إندونيسيا
-1.480.31إيطاليا
-1.350.29اليابان

-1.590.36املكسيك
-1.680.31جنوب•أفريقيا

-1.710.39تركيا
-1.320.26اململكة•املتحدة
-1.580.36الواليات•املتحدة

املتحدة• األمم• منوذج• إىل• استنادًا• األونكتاد،• أمانة• حسابات• املصدر:
للسياسات•العاملية•)انظر•مرفق•هذا•الفصل(.

الناتج• قيم•املضاِعف•متثل•األثر•احلادث•يف•السنة•األوىل•على• مالحظة:
يف• املسبقة• الزيادة• من• واحدة• لوحدة• نتيجة• اإلمجايل• املحلي•
اإلنفاق•احلكومي•لإليرادات•احلكومية•)أي•الضرائب•خبالف•

التحويالت•واإلعانات(.

ومن•ناحية•أخرى،•فقد•أثبتت•تدخالت•املصارف•املركزية
ختفيض• يف ملحوظ بشكل فعاليتها التدخل( على عزمها إعالن )أو
املخاطر•على•الديون•السيادية.•وبالتايل،•ميكن•استخدام•السياسات
النقدية•واملالية•ألغراض•خمتلفة•من•أجل•معاجلة•األزمة.•ونظرًا•لقوة•التأثري
استخدامها املمكن فمن الكلي، الطلب على املالية للسياسة املحتمل
لدعم•النمو•والعمالة•بدال•من•حماولة•استعادة•ثقة•األسواق•املالية•من
خالل•التقشف•املايل.•ويف•الوقت•نفسه،•ميكن•أن•توسع•املصارف
املركزية•من•دورها•بوصفها•مقرض•املالذ•األخري•لتوليد•تلك•الثقة
واالحتفاظ•بأسعار•الفائدة•عند•مستويات•منخفضة.•وعالوة•على•ذلك،
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فإن•من•املرجح•أكثر•أن•تنجح•هذه•اإلجراءات•من•جانب•املصارف
املركزية•لدعم•االئتمانات•والنمو•إذا•اقترنت•بسياسة•مالية•توسعية.

جذور األزمة: تراكم املشكالت الهيكلية -2

منذ•أواخر•السبعينات•وأوائل•الثمانينات•من•القرن•املاضي،
والليربالية العرض جانب اقتصاديات على القائمة السياسات كانت
اجلديدة•والعوملة•اليت•يقودها•القطاع•املايل•تتضمن•إعادة•تعريف
دور•الدولة•يف•االقتصاد•واملهام•التنظيمية•اليت•تضطلع•هبا؛•والتوسع
االستثنائي•لدور•القطاع•املايل•على•الصعيدين•الوطين•والدويل؛•وانفتاح
االقتصادات،•مبا•يف•ذلك•ختفيض•التعريفات•التجارية؛•وزيادة•عامة
يف•التفاوت•يف•توزيع•الدخل.•وأدى•ما•جنم•عن•ذلك•من•أدوار
جديدة•للقطاعات•العامة•واخلاصة•واخلارجية،•وتوسع•القطاع•املايل،
وزيادة•تركيز•الدخل،•إىل•تغيري•هيكل•وديناميات•الطلب•العاملي
بطريقة•زادت•من•حدة•جوانب•الضعف،•مما•أدى•يف•هناية•املطاف
إىل•نشوب•األزمة.•وبعبارة•أخرى،•فإن•األزمة•احلالية•مل•تكن•جمرد
نتيجة•مؤسفة•لبعض•القرارات•املالية•اخلاطئة،•بل•كانت•ذروة•لعدد
الثالثة• العقود مدى على تتراكم ظلت اليت اهليكلية املشكالت من
املاضية،•واليت•هيأت•األوضاع•الزدياد•عدم•االستقرار•االقتصادي.

التفاوت•يف•الدخل )أ(
العاملي، الصعيد على والتنمية النمو استدامة حتقيق أجل من
جيب•أن•يكون•هناك•منو•ثابت•لدخل•األسر•املعيشية،•الذي•يتمثل•أكرب
عناصره•يف•دخل•العمل•الذي•يتأتى•من•إنتاج•السلع•واخلدمات)11(.
غري•أنه•على•مدى•العقود•الثالثة•املاضية،•كان•دخل•العمل•يف•االقتصاد
العاملي•ينمو•بوترية•أبطأ•من•وترية•منو•الناتج•العاملي•)الشكل•4-1(،
املاضي)12(. العقد مدى على املتباينة بعضاالجتاهات هناك كانت وإن

امللحوظة•يف•حصة التراجع• اجتاهات• ما•كانت• وكثريًا•
دخل•العمل•-•أو•حصة•األجور•-•ُتربر•بأهنا•ضرورية•من•أجل•
خفض•التكاليف•وحفز•االستثمار.•غري•أن•دخل•العمل•يشكل•
نسبة•كبرية•من•الدخل•اإلمجايل•)حوايل•الثلثني•يف•البلدان•املتقدمة(،
وبالتايل•فهو•أهم•مصدر•للطلب•على•السلع•واخلدمات.•ولذلك،•
فإن•التخفيضات•كبرية•هلذا•الدخل•بالنسبة•إىل•مكاسب•اإلنتاجية•
تترك•آثارًا•سلبية•ملموسة•على•معدل•االستهالك•األسري.•وبقدر•
االستثمار اليت•حترك• الطلب•هي• التوسع•يف• توقعات• ما•تكون•
اإلنتاجي،•فإنه•يبدو•أال•مفر•من•حدوث•جولة•ثانية•من•تأثريات•

اخنفاض•استهالك•على•االستثمار.

الشكل 4-1

حصة دخل العمل العاملي يف اإلنتاج العاملي اإلمجايل، 
2011-1980

)متوسطات•مرجحة،•نسبة•مئوية(
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املتحدة األمم• منوذج• باستخدام• األونكتاد،• أمانة• حسابات• املصدر:
االقتصادية الشؤون• إدارة• إىل• استنادًا• العاملية،• للسياسات•
واالجتماعية،•األمم•املتحدة•UN/DESA،•قاعدة•بيانات•املجاميع•
قاعدة• الدولية،• العمل• ومنظمة• الوطنية؛• للحسابات• الرئيسية•

بيانات•األجور•على•الصعيد•العاملي.

من• عادة• يتأتى• الذي• املزدوج،• الدخل• تتضمن• العمل• حصة• مالحظة:
األعمال•احلرة.

وأدى•اخنفاض•حصة•دخل•العمل•إىل•اجتاه•هوامش•الربح•إىل
مكاسب لتحقيق الشركات نزوع كما•أن ككل. العامل يف االرتفاع
األرباح•من•استغالل•الفوارق•يف•األجور،•وليس•من•خالل•االبتكار
واالستثمار،•مل•ينتج•سوى•مزايا•دينامية•حمدودة•لبقية•املجتمع.•وبعبارة
أخرى،•مل•يتحقق•ما•هو•مفترض•من•حتويل•األرباح•املرتفعة•إىل•زيادة

يف•إمجايل•تكوين•رأس•املال•الثابت)13(.

وباإلضافة•إىل•هذه•اآلثار•السلبية•على•النمو•يف•املدى•الطويل،
أسهم•ازدياد•تفاوت•الدخل•أيضًا•يف•األزمة•املالية.•وكانت•الروابط
بني•توسع•القطاع•املايل•وازدياد•التفاوت•تترك•تأثريها•بطريقتني.
فقد•أدى•تعاظم•حجم•القطاع•املايل•والدور•الذي•يلعبه•إىل•تركيز
)أصحاب•السهم•ومن•حيصلون أكرب•للدخل•يف•أيدي•أصحاب•الريع
املرتفعة، على•فوائد•على•حد•سواء(•وقلة•من•أصحاب•األجور•
وخاصة•يف•القطاع•املايل.•ويف•نفس•الوقت،•أدى•ازدياد•التفاوت
إىل•ارتفاع•الطلب•على•االئتمانات،•سواء•من•األسر•املعيشية•اليت
ال•يكفي•دخلها•احلايل•لتغطية•احتياجات•من•االستهالك•واإلسكان،
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على• أرباحها من متناسبة غري حصة وزعت اليت الشركات ومن
)TDR 2012, chap. II(.•وأدى•ذلك•إىل•خلق•فقاعة•مالية مسامهيها
ما•لبثت•أن•انفجرت•يف•هناية•املطاف،•مما•ترك•كثريًا•من•األسر

املعيشية•والشركات•واملصارف•يف•ضائقة•مالية.

دور•أصغر•للدولة )ب(
الثمانينات أوائل• منذ• األمد• اجتاه•آخر•طويل• مثة• وكان•
للدولة•يف• الدور•االقتصادي• يتمثل•يف•تقلص• املاضي• القرن• من•
القيود• من والتحرر اخلصخصة، طريق عن البلدان من كثري
اإلجراء•األخري،• )بالنسبة•هلذا• العام• اإلنفاق• التنظيمية،•وخفض•

انظر•القسم•جيم•من•هذا•الفصل،•واجلدول•1-7(.•وأدى•ذلك•
إىل•زيادة•هشاشة•االقتصاد•بطرق•خمتلفة.

املحلي• الناتج يف العام القطاع حصة تنكمش فعندما
ذلك قدرة• تقلص• بسبب• االقتصادي• الضعف• يزداد• اإلمجايل،•
وعلة األعمال• دورة• املعتادة•يف• التقلبات• تعويض• على• القطاع•
قدرة من• األهم• أن• غري• الكبرية)14(.• األزمات• مع• التعامل•
مضادة• سياسات لتبين استعدادها هو التدخل على احلكومات
فيه• أصبحت الذي الوقت يف االقتصادية الدورية للتقلبات
TDR( الثابتة• بالعقيدة• أشبه• املالية• امليزانيات• توازن• يف• الرغبة•

.)2012, chap. II

الشكل 5-1

املراكز املالية للقطاعات العامة واخلاصة يف االقتصاد العاملي، 2011-1971
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•العاملي(
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القطاع اخلاص

القطاع العام

حسابات•أمانة•األونكتاد،•باستخدام•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية،•استنادًا•إىل•إدارة•الشؤون•االقتصادية•واالجتماعية،•األمم•املتحدة• املصدر:
UN/DESA،•قاعدة•بيانات•املجاميع•الرئيسية•للحسابات•الوطنية؛•وصندوق•النقد•الدويل،•اإلحصاءات•املالية•احلكومية؛•واملكتب•اإلحصائي•

للجماعات•األوروبية•Eurostat؛•ومصادر•وطنية.

األرقام•فوق•الصفر•تشري•إىل•وجود•فائض،•واألرقام•حتت•الصفر•تشري•إىل•وجود•عجز.•والفوائض•تبني•وجود•إضافات•إىل•احلجم•الصايف• مالحظة:
للثروة•املالية،•بينما•يبني•العجز•وجود•إضافات•إىل•حجم•الديون.•وباستثناء•أخطاء•طفيفة•يف•قياس•وجتميع•األرقام•الكبرية،•فإن•كال•من•الفائض•

والعجز•انعكاس•لآلخر.•

امليزانيات•كثريًا•ما•يغفل•أن•عجز والدعوات•إىل•توازن•
قطاع•اقتصادي•ما•هو•بالضرورة•فائض•لقطاع•آخر.•وبالتايل،•فإن
االخنفاض•)أو•الزيادة(•يف•عجز•القطاع•العام•يظهر•إما•كخفض•)أو
زيادة(•يف•فائض•القطاع•اخلاص،•أو•كخفض•)أو•زيادة(•يف•فائض
حيث• ككل، للعامل وبالنسبة االثنني. من كمزيج أو العامل، بقية
يتوازن•القطاع•اخلارجي•حبكم•التعريف،•يكون•كل•من•القطاعني

تطور يتضح•ذلك•من• أن• العام•واخلاص•صورة•لآلخر.•وميكن•
موازنات•القطاع•العام•واخلاص•على•الصعيد•العاملي•بني•عامي•1971
)الشكل•1-5(.•وملا•كان•هذا•الشكل•يبني•القيم•اإلمجالية، و2011
فإنه•يعكس•أساسًا•ما•حدث•يف•البلدان•األكرب.•ويبدو•أنه•يف•الفترة
1990،•كان وعام املاضي القرن من السبعينات منتصف بني ما
هناك•عجز•عام•مستمر•وثابت•إىل•حد•ما•)وفائض•خاص(•ُيقدَّر
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بنحو•3.5•يف•املائة•من•الناتج•العاملي.•ومل•يكن•ذلك•ميثل•مشكلة•
يف•حد•ذاته:•فمن•الطبيعي•أن•تتراكم•فوائض•لدى•القطاع•اخلاص،•
حيث•إن•هدفه•املفترض•هو•تراكم•الثروة.•كما•أنه•ليس•من•شأن•
ذلك•املستوى•من•العجز•العام•أن•يؤدي•إىل•أي•تراكم•متفجر•من•
أرصدة•الدين•العام؛•بل•على•العكس•من•ذلك،•فإنه•سيكون•متسقًا•
مع•استقرار•نسبة•الدين•إىل•الناتج،•إذا•كان•الناتج•االمسي•ينمو•مبا•فيه•

الكفاية•يف•نفس•الوقت)15(.

ويتناقض•ذلك•مع•عدم•االستقرار•امللحوظ•بدرجة•كبرية•منذ•
بداية•التسعينات•من•القرن•املاضي.•ومن•اجلدير•بالذكر•أن•فترات•
الكبريتني•يف•عامي• األزمتني• العام•كانت•تسبق• للعجز• انكماش•
2001•و2008•بالفعل.•وكان•من•املمكن•خفض•حاالت•العجز•
العام•ألن•القطاع•اخلاص•كان•خيفض•مدخراته،•وأصبحت•أطراف•
خاصة•عديدة•مثقلة•بالديون•عقب•تراكم•فقاعات•مالية•ال•ميكن•
حتملها.•وميكن•أن•تؤدي•الضغوط•املوجهة•خلفض•العجز•املايل•أن•
تزعزع•االستقرار•بالقدر•الذي•تتماثل•تلك•األوجه•للعجز•مع•فوائض•
القطاع•اخلاص•اآلخذة•يف•االنكماش.•بل•إهنا،•يف•الواقع،•مسؤولة•

عن•جانب•من•ازدياد•تواتر•األزمات•املالية.

ومثة•عامل•آخر•يسهم•يف•تلك•األزمات•منذ•مثانينات•القرن•
املاضي،•وهو•اتساع•نطاق•سياسات•التحرير•املايل،•وهو•جانب•
رئيسي•آخر•من•جوانب•تقلص•الدور•االقتصادي•للدولة.•فإلغاء•
القيود•التنظيمية•املالية،•إىل•جانب•التوسع•االستثنائي•لألصول•املالية،•
مل•يسمح•لسياسات•االقتصاد•الكلي•إال•هبامش•حمدود•للمناورة،•
كما•أن•آثارها•كانت•تتأثر•بشكل•متزايد•بردود•الفعل•يف•األسواق•
املالية.•وعالوة•على•ذلك،•وملا•كانت•إمكانية•وصول•احلكومات•إىل•
متويل•املصارف•املركزية•حمدودة،•فقد•اكتسب•القطاع•املايل•نفوذًا•

أكرب•على•صناع•السياسات.

هذا•التفاعل•بني•التطورات•يف•القطاع•املايل،•إىل•جانب•ضعف•
تأثري•احلكومات•واملصارف•املركزية•على•االقتصاد،•خيلق•مشكلة•
خاصة•عندما•ال•يكون•الركود•ناجتًا•عن•دورات•يف•القطاع•احلقيقي•
لالقتصاد،•وإمنا•عن•املديونية•املفرطة•للقطاع•اخلاص•ككل.•ويصف•
كوو•)Koo, 2013a(•هذا•النوع•من•الركود•على•النحو•التايل:•"عندما•
تنفجر•فقاعة•أسعار•األصول•املمولة•بالديون،•يبقى•القطاع•اخلاص•
مثقاًل•بعبء•ديون•مستفحلة؛•وللخروج•من•هذه•احلالة•من•حيازة•
األسهم•السلبية،•يتعني•عليه•سداد•الديون•أو•زيادة•املدخرات،•حىت•
ولو•كانت•أسعار•الفائدة•عند•مستوى•الصفر.•وعندما•يعمد•القطاع•
اخلاص•ككل•إىل•تقليص•الديون،•فإن•االقتصاد•يفقد•باستمرار•من•
الطلب•الكلي•ما•يعادل•املبلغ•املدخر•الذي•مل•يتم•إقراضه.•وأصبح•

هذا•الوضع•ُيعرف•باسم•ركود•امليزانيات•العامة".•ويف•مثل•هذه•
احلالة،•يكون•اخليار•بني•الركود•املطول•واالنتعاش•املمول•من•خالل•
العجز•العام.•وملا•كان•القطاع•اخلاص•يستغرق•وقتًا•طوياًل•لتقليص•
ديونه،•فإن•االقتراض•اإلضايف•من•القطاع•العام•يصبح•املالذ•الوحيد.•
وكما•الحظ•كوو•)Koo, 2013b(،•فإن•"السبيل•الوحيد•للحفاظ•
على•كل•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•والعرض•النقدي•من•التقلص•
يتمثل•يف•أن•تتدخل•احلكومة•-•آخر•املقترضني•املتاحني•-•القتراض•
املدخرات•اليت•مل•جيري•إقراضها،•وإنفاقها•يف•القطاع•اخلاص")16(.

غري•أن•احلكومات،•يف•الوقت•نفسه،•حتجم•عن•زيادة•ديوهنا•
خوفًا•من•ردود•الفعل•السلبية•من•جانب•األسواق•املالية•والرأي•العام،•
الذي•أصبح•جانب•كبري•منه•يعتقد•أن•األسواق•املالية•"تعرف•أفضل"•

.)Koo, 2013a(•من•احلكومات

الدور•البارز•الذي•يلعبه•قطاع•مايل•سيئ•التنظيم )ج(•
تريليون• •14 من• العاملية• املالية• األصول• قيمة• ارتفعت•
•1990 يف• دوالر• تريليون• •56 إىل• عام•1980• يف• دوالر•
و206•تريليونات•دوالر•يف•عام•2007؛•كما•ازدادت•مبقدار•
من• احلايل،• اإلمجايل• املحلي• الناتج• حيث• من• أضعاف• ثالثة•
إىل• عام•1980• يف• اإلمجايل• املحلي• الناتج• من• املائة• يف• •120
365•يف•املائة•يف•عام•Lund et al., 2013: 14(•2007(.•وقد•اقترن•
هذا•التوسع•مبوجة•واسعة•من•إزالة•القيود•التنظيمية•من•األسواق•
األموال• رؤوس• لتحركات• التدرجيي• والتحرير• الوطنية• املالية•
قفزت• لذلك،• ونتيجة• التوسع(.• ذلك• ما•شجع• )وهو• الدولية•
تدفقات•رؤوس•األموال•عرب•احلدود•من•500•بليون•دوالر•يف•
عام•1980•إىل•ذروة•بلغت•12•تريليون•دوالر•يف•عام•2007.•
املالية• األصول• من• متزايدة• نسبة• أن• يف• السبب• ذلك• ويفسر•
مملوكة•لغري•املقيمني.•ويف•الفترة•ما•بني•عامي•1980•و1995،•
حوايل• متثل• لألجانب• اململوكة• املالية• األصول• أرصدة• كانت•
العاملية.•وازدادت•هذه•احلصة• املالية• املائة•من•األصول• 25•يف•
إىل•28•يف•املائة•يف•عام•2000،•و38•يف•املائة•يف•عام•2005،•
وقرابة•50•يف•املائة•يف•الفترة•2007-2010،•عندما•جتاوزت•
دوالر،• تريليون• •100 ال•• مستوى• لألجانب• اململوكة• األصول•

أو•150•يف•املائة•من•الناتج•العاملي.

املالية•ينطوي•على• الدور•األكثر•بروزًا•لألسواق• وهذا•
خطر•زيادة•عدم•االستقرار•االقتصادي،•ألن•هذه•األسواق•تكون•
عرضة•يف•جوهرها•لتقلبات•عمليات•االزدهار•والكساد،•وخباصة•
إذا•كانت•قيودها•التنظيمية•متراخية.•والعملية•النمطية•تبدأ•بارتفاع•
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أسعار•األصول•املالية•وغري•املالية،•مما•يعزز•الثروات•بصورة•مؤقتة•
ويكون•مبثابة•ضمان•للحصول•على•ائتمانات•جديدة•أو•لعمليات•
اإلنفاق•اخلاص،•وكذلك• بدوره• سحب•األسهم.•وميول•ذلك•
اقتناء•األصول•اجلديدة،•مما•يرفع•أسعار•األصول•بدرجة•أكرب.•
وميكن•أن•تستمر•هذه•العملية•لفترة•طويلة•نسبيًا،•وهو•ما•حيافظ•
على•النمو•االقتصادي،•ويساعد•بالتايل•على•تعزيز•ثقة•املستثمرين.•
غري•أنه•يف•هناية•املطاف،•ستنفجر•فقاعة•أسعار•األصول•اليت•ظلت•
انكماش• إىل• مما•يؤدي• االئتمانات،• ازدهار• توسع• على• حتافظ•

النشاط•االقتصادي•بصورة•حادة•وطويلة•األمد.

ويصور•ذلك•العديد•من•القصص•التارخيية•حلاالت•"اهلوس•
واهللع•واالهنيار"•)Kindleberger, 1978(،•مبا•يف•ذلك•الفقاعة•اليت•
تسببت•يف•األزمة•احلالية.•ومن•املستغرب•حقًا•أنه،•بينما•كانت•
الفقاعة•آخذة•يف•النمو،•كان•صناع•القرار،•وكذلك•وكاالت•
املقلقة• املؤشرات• بعض• يتجاهلون• املاليني،• والوكالء• التصنيف•
قيمة• املعيشية،•كانت• األسر• ديون• تزايد• إال•ألنه•رغم• ال•لشئ•
أصول•تلك•األسر•تتزايد•أيضًا•)Bernanke, 2005()17(.•وبسبب•
التركيز•على•االستقرار•النقدي•وحده•دون•غريه،•مل•ينتبه•أحد•

للمؤشرات•املبكرة•على•عدم•االستقرار•املايل.

تركز• اليت• النقدية• السياسة• فإن• املراقبني،• لبعض• ووفقًا•
حصرًا•على•معدالت•التضخم•املنخفضة•تساهم•يف•دورة•االئتمان•
الفائدة• أسعار• ما•تعكس• عادة• •.)Godley, 1999; Shin, 2010(
املنخفضة•أو•اآلخذة•يف•االهنيار•اخنفاض•التضخم•احلايل•أو•املتوقع.•
أو•استمراره• الدين• خدمة• عبء• باخنفاض• ذلك• يسمح• وقد•
مبجرد• ولكن• الديون.• حجم• ازدياد• من• الرغم• على• منخفضًا•
تغري•التصورات•عن•املخاطر،•ترتفع•أقساط•الفائدة.•وترتفع•أعباء•
خدمة•الديون•اليت•مت•التعاقد•عليها•بأسعار•فائدة•مرنة،•وكذلك•
تكاليف•الديون•الدوارة•اليت•تصل•إىل•آجال•استحقاقها،•وأحيانًا•
يكون•ذلك•االرتفاع•حادًا.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•االنعكاس•
احلاد•يف•الطلب•على•االئتمان،•ويف•اإلنفاق•بصورة•ضمنية،•ميكن•
أن•يتسبب•يف•تراجع•اقتصادي•جيعل•تسديد•الديون•أكثر•صعوبة.

وقد•تواكب•التوسع•االستثنائي•للقطاع•املايل•على•مدى•
السنوات•أيضًا•بتغريات•يف•أمناط•عمله،•مما•ساهم•يف•زيادة•حالة•
اهلشاشة•املالية.•ومشل•ذلك•ارتفاع•مستوى•التمويل•من•خالل•
الديون،•وتزايد•االعتماد•على•االقتراض•القصري•األجل•لتمويل•
املصارف،•وتوسع•نظام•مايل•غري•رمسي•ضعيف•الرمسلة•وسيئ•
التنظيم،•واحلوافز•الشاذة•اليت•تشجع•على•اإلفراط•يف•املخاطرة•
من•قبل•مضاريب•البورصة،•واالعتماد•على•مناذج•معيبة•للتسعري،•

دور• أضعف• الذي• والتوزيع"• "اإلقراض• على• القائم• والسلوك•
وتفاقم• والسيئني.• اجليدين• املقترضني• بني• التمييز• يف• املصارف•
من• املصرفية• لالئتمانات• االقتصادية• للدورات• املساير• التحيز•
جراء•مناذج•القيمة•املعرضة•للخطر•وقواعد•بازل•بشأن•رأس•املال•
االئتمانات• تقدمي• يف• بالتوسع• للمصارف• تسمح• اليت• املصريف،•
أثناء•فترات•االزدهار،•عندما•تبدو•املخاطر•منخفضة•ويرتفع•سعر•
الركود.• فترات• خالل• اإلقراض• بتقليص• وتلزمها• الضمانات،•
كما•ازدادت•هشاشة•النظام•املايل•نتيجة•الزدياد•تركيزه•وفقدانه•
اليوم•مؤسسات• تتوالها• عملياته• من• األعظم• فاجلانب• للتنوع.•
تعترب•"أضخم•من•أن•يسمح•هلا•باإلفالس"،•وهي•املؤسسات•اليت•
متيل•إىل•اإلقدام•على•خماطر•أكرب•بكثري•مما•تقدم•عليه•املؤسسات•
األصغر.•وملا•كان•هناك•ميل•لتكرار•نفس•النوع•من•استراتيجيات•
أكثر• النظام• أصبح• فقد• املايل،• القطاع• أحناء• األعمال•يف•مجيع•
عرضة•لصدمات•االقتصاد•الكلي•)مثل•اهنيار•أسواق•العقارات(•
 TDR 2011,•،اليت•أثرت•على•مجيع•األطراف•يف•الوقت•نفسه•)انظر

.)chap. IV

وأدى•البحث•عن•املكاسب•السريعة•إىل•تدفقات•كبرية•
من•االئتمانات•-•مشلت•قروضًا•مل•تكن•تقابلها•ضمانات•كافية•-•
اليت•استخدمت•لالستهالك،•وليس•من•أجل•متويل•استثمارات•
إنتاجية•ومشاريع•ابتكارية.•وكان•هذا•النوع•من•اإلنفاق•املعتمد•
إمكانية• على• ينطوي• اخلاص• القطاع• قبل• من• االئتمانات• على•
وتدهور• األجور• تراجع• عن• الناجم• الضعيف• الطلب• تعويض•
توزيع•الدخل.•غري•أن•االستهالك•القائم•على•الديون•ليس•باخليار•

القادر•على•االستمرار•على•املدى•الطويل.

ومن•املمكن•أن•تكون•بعض•خصائص•طفرة•االئتمانات•
بعض• مع• النامية،• البلدان• يف• تكررت• قد• املتقدمة• البلدان• يف•
االختالفات.•فزيادة•تقدير•األصول•واإلنفاق•اخلاص•الذي•يتجاوز•
الدخل•كثريًا•ما•تدعمه•تدفقات•رؤوس•األموال،•اليت•متر•عادة•
احلاالت،• هذه• ويف•مثل• املحلية.• املالية• املؤسسات• خالل• من•
عادة•ما•يؤدي•تباين•العمالت•بني•الديون•واإليرادات•إىل•توليد•

أو•تعزيز•دورة•ازدهار•وكساد•االئتمانات.

ومن•خالل•هذه•القنوات•املختلفة،•أصبح•تنامي•حجم•
القطاع•املايل،•إىل•جانب•هيكله•احلايل•وأساليب•عمله،• ودور•
مصدرًا•رئيسيًا•لعدم•االستقرار•االقتصادي•وسوء•توزيع•املوارد•
يف•كثري•من•البلدان.•كما•أن•ذلك•سهل•من•ظهور•االختالالت•
القسم• يتناوهلا• أخرى• رئيسية• هيكلية• مشكلة• وهي• الدولية،•

الفرعي•التايل•بالدراسة.
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االختالالت•الدولية•مع•عدم•متاثل•إجراءات• )د(
التكيف•وامليل•لالنكماش

يتشابك•ازدياد•اختالل•احلساب•اجلاري•بشكل•وثيق•مع•توسع
القطاع•املايل•الدويل.•ويف•حقبة•ما•بعد•احلرب•مباشرة،•مل•يكن•من
املرجح•أن•تكون•هناك•أي•بلدان•تعاين•من•حاالت•عجز•خارجي•كبري
وأكثر• أكثر أصبح العجز هذا مثل ولكن الزمن. من طويلة لفترات
اليت•بدأت•يف•الثمانينات financialization•شيوعًا•يف•حقبة•األمَوَلة

من•القرن•املاضي،•وازدادت•عمقًا•منذ•التسعينات•فصاعدًا.

الكبرية•يف والعجز• الفائض• اختالالت• حاالت• وكانت•
من• الثمانينات أوائل إىل السبعينات منتصف من العاملي االقتصاد
)الشكل• النفطية الصدمات إىل معظمها يف ترجع املاضي القرن
1-6(.•وأسهمت•هذه•الصدمات•يف•توسع•يف•األسواق•املالية•الدولية

من•خالل•إعادة•تدوير•دوالرات•النفط.•غري•أن•تلك•االختالالت
كانت•تعترب•مؤقتة،•حيث•كان•ُيفترض•أن•البلدان•اليت•تعاين•عجزًا
وعلى• النفطية. وارداهتا فواتري من للحد استراتيجيات ستضع نفطيًا
الثمانينات• منتصف يف املتحدة الواليات كانت ذلك، من النقيض
يف•املائة•من من•القرن•املاضي•تعاين•من•عجز•خارجي•يبلغ•حوايل•3
الناتج•املحلي•اإلمجايل•دون•أن•يكون•لذلك•عالقة•بالنفط.•وكان
يقابل•ذلك•فوائض•يف•اليابان•وعدد•قليل•من•بلدان•أوروبا•الغربية،
والتصحيح اليت•اختذت•إجراءات•تصحيحية•منسقة•يف•عام•1985.
السلس•لالختالالت•اخلارجية•الذي•أعقب•ذلك•ميكن•اعتباره•املرة
التجارة إدارة• استباقي•يف• تنسيق•دويل• فيها• اليت•حدث• األخرية•
وأسعار•الصرف.•غري•أنه،•يف•ضوء•التطورات•الالحقة،•ميكن•أيضًا
أن•يكون•مبثابة•درس•حول•حدود•إطار•تنسيق•السياسات•الذي
املتزايد االستقرار عدم يغفل بينما الصرف أسعار على حصرًا يتركز

يف•النظام•املايل•العاملي•ككل.

الشكل 6-1

اإلسهامات يف االختالالت العاملية ملجموعة خمتارة من البلدان، 2011-1970
)ميزان•احلساب•اجلاري•كنسبة•من•الناتج•العاملي•اإلمجايل(
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االقتصادات النامية ذات الفائض يف احلساب اجلاري باستثناء الصني
االقتصادات املتقدمة ذات الفائض يف احلساب اجلاري

االقتصادات املصدرة للنفط

االقتصادات النامية ذات العجز يف احلساب اجلاري
االقتصادات املتقدمة ذات العجز يف احلساب اجلاري

رابطة الدول املستقلة
الصني

حسابات•أمانة•األونكتاد،•باستخدام•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية،•استنادًا•إىل•إدارة•الشؤون•االقتصادية•واالجتماعية،•األمم•املتحدة• املصدر:
UN/DESA،•قاعدة•بيانات•املجاميع•الرئيسية•للحسابات•الوطنية؛•وصندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•التوقعات•االقتصادية•العاملية.

يستند•تصنيف•العجز•والفائض•إىل•متوسط•مركز•احلساب•اجلاري•فيما•بني•عامي•2004•و2007.•رابطة•الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا. مالحظة:
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وحبلول•هناية•التسعينات•من•القرن•املاضي،•عاد•امليل•إىل•ازدياد•
االختالالت•العاملية•للظهور•مرة•أخرى،•ألسباب•تعود•أساسًا•إىل•
حاالت•العجز•يف•احلساب•اجلاري•يف•عدد•قليل•من•البلدان•املتقدمة•
اليت•أصبح•التوسع•القائم•على•االئتمانات•سائدًا•فيها،•على•النحو•
املوضح•يف•القسم•الفرعي•السابق.•وقد•تعزز•هذا•االجتاه•من•خالل•
تبين•مصدري•املصنوعات•يف•البلدان•املتقدمة•الستراتيجيات•تقوم•
على•التصدير،•مثلما•حدث•يف•اليابان•وعدد•قليل•من•البلدان•مشال•
أوروبا،•مث•تبعتها•أملانيا•يف•ذلك.•وخالل•التسعينات•من•القرن•املاضي،•
وبشكل•أكثر•وضوحًا•بعد•األزمة•املالية•اآلسيوية،•ظهر•عدد•من•
البلدان•النامية•كموردين•للمصنوعات•املنخفضة•التكلفة•اليت•ولَّدت•
فوائض•خارجية•متزايدة.•وكان•هناك•آخرون•ممن•حققوا•فوائض،•
ومن•بينهم•املصدرون•الصافيون•للطاقة•واملواد•اخلام،•وخاصة•خالل•
العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة•عندما•أصبحت•أسعار•السلع•األساسية•
مواتية.•وتضافرت•هذه•العوامل•معًا•لتدفع•اختالالت•احلسابات•اجلارية•
على•الصعيد•العاملي•إىل•ذروهتا•يف•عام•2006،•لتبلغ•ما•يقرب•من•
3•يف•املائة•من•الدخل•العاملي.•وتواكب•انعكاس•هذه•احلالة•منذ•
عام•2007•فصاعدًا•مع•املؤشرات•األوىل•لالضطراب•املايل•يف•أكرب•
بلدان•العجز،•الواليات•املتحدة،•وبلغت•ذروهتا•مع•اندالع•األزمة•
املالية•واالقتصادية•يف•الفترة•2008-2009.•وسلط•ذلك•الضوء•
على•حدود•النموذج•القائم•على•ازدياد•قيمة•األصول•الذي•يعتمد•
على•االئتمانات•الذي•ُنوقش•أعاله.•وبقيت•االختالالت•العاملية•يف•
حدود•2•يف•املائة•منذ•عام•2009•-•وهو•مستوى•ال•يزال•مرتفعًا•
بصورة•قياسية.•وعالوة•على•ذلك،•أخذت•االختالالت•العاملية•يف•

االرتفاع•منذ•عام•2009.

تقوده• الذي• النمو• استراتيجيات• تستمر• أن• ميكن• وال•
الصادرات،•بالقدر•الذي•أدت•به•يف•كثري•من•األحيان•إىل•فوائض•
جتارية،•إذا•عانت•بلدان•أخرى•من•العجز•التجاري•لفترات•طويلة.•
وباختصار،•فإن•جناح•هذه•االستراتيجيات•يف•بعض•البلدان•يعتمد•
على•حدوث•عجز•خارجي•يف•بلدان•أخرى،•وعلى•استعداد•بلدان•
العجز•لتحمل•تراكم•الديون•اخلارجية•وقدرهتا•على•ذلك.•غري•أنه•
منذ•األزمة،•تبدو•البلدان•املتقدمة•اليت•تعاين•من•العجز•أقل•استعدادًا•
وقدرة•على•لعب•دور•مستهلك•املالذ•األخري•على•الصعيد•العاملي،•
وذلك•بسبب•مديونيتها•املتزايدة.•وعلى•الرغم•من•ذلك،•حياول•
صناع•السياسات•يف•بعض•البلدان•االستجابة•لضعف•الطلب•املحلي•
باحلصول•على•حصص•يف•سوق•التصدير•من•خالل•حتسني•القدرة•
التنافسية•على•الصعيد•الدويل.•وكان•ذلك•حتديدًا•هو•احلال•مع•
تلك•البلدان•املتضررة•من•األزمة•اليت•كانت•تعاين•من•عجز•كبري•
اندالع•األزمة،•واليت•اضطلعت•بربامج• يف•احلساب•اجلاري•قبل•
انكماشية•للتكيف.•وكان•التدبري•املعتمد•األكثر•شيوعًا،•على•األقل•

يف•املدى•القصري،•يتمثل•يف•ختفيض•قيمة•العملة•داخليًا،•وال•سيما•
من•خالل•ضغط•األجور.•غري•أن•هذا•اإلجراء•الذي•يتخذه•العديد•
من•الشركاء•التجاريني•يف•نفس•الوقت•يسهم•يف•الضغط•العاملي•على•
الدخل،•ويشجع•السباق•حنو•القاع.•وال•يترك•ذلك•فحسب•آثارًا•
سلبية•على•الطلب•الكلي•العاملي،•حيث•إن•اخنفاض•تكلفة•األجور•
يف•بلد•ما•يشكل•قيدًا•على•الطلب•يؤثر•يف•البلدان•األخرى•أيضًا،•
ولكنه•يقوض•أيضًا•ما•تبذله•من•جهود•ترمي•إىل•اكتساب•القدرة•

.)Capaldo and Izurieta, 2013(•على•املنافسة

وأي•آلية•عاملية•للمساعدة•يف•إعادة•التوازن•الطلب•اخلارجي•
لن•تكون•فعالة•إذا•كانت•تلقي•بكامل•أو•معظم•عبء•التكيف•على•
عاتق•بلدان•العجز.•فمثل•هذا•التكيف•غري•املتماثل•هو•تكيف•انكماشي،•
حيث•تضطر•البلدان•املدينة•خلفض•اإلنفاق•يف•حني•ال•يوجد•أي•
التزام•من•جانب•الدول•الدائنة•بزيادة•اإلنفاق،•األمر•الذي•يؤدي•إىل•
نقص•الطلب•على•الصعيد•العاملي.•وسيكون•من•األفضل،•من•الزاوية•
االقتصادية•واالجتماعية،•أن•تضطلع•بلدان•الفائض•بدور•أكرب•يف•
عملية•إعادة•التوازن•من•خالل•توسيع•الطلب•املحلي•فيها.•ويف•احلالة•
النموذجية،•ُيعد•تبين•هنج•توسعي•غري•متماثل•الطريقة•األكثر•فعالية•
إلعادة•تنشيط•منو•الناتج•العاملي•على•أساس•مستدام.•ففي•مثل•ذلك•
النهج،•سيقع•عبء•التكيف•يف•املقام•األول•على•بلدان•الفائض•من•

خالل•زيادة•األجور•والتوسع•املايل•بصورة•أقوى.

واستكشافًا•لآلثار•املترتبة•على•هذه•الُنهج•البديلة•على•الصعيد•
نتائج• العاملي،•يعرض•مرفق•هذا•الفصل•ثالثة•مناذج•حماكاة•تبني•
استراتيجيات•السياسات•البديلة.•وهي•مناذج•كمية•تستند•إىل•منوذج•
األمم•املتحدة•للسياسة•العاملية.•وتبني•هذه•النماذج•أداء•االقتصاد•
العاملي•مقسمًا•على•25•بلدًا•أو•جمموعة•من•البلدان•وصواًل•إىل•
عام•2030،•استنادًا•إىل•اثنني•من•السيناريوهات•البديلة•باإلضافة•
إىل•السيناريو•األساسي.•والسيناريو•األساسي•هو•إسقاط•اقتصادي•
يفترض•عدم•حدوث•تغيريات•يف•السياسات•وال•صدمات•يف•املستقبل.•
أما•السيناريوهان•البديالن،•فينطويان•على•تغيريات•السياسات•التالية•
اليت•هتدف•إىل•حتفيز•االقتصاد:•سياسات•مالية•توسعية،•مع•ارتفاع•
االستهالك•العام•واإلنفاق•االستثماري؛•وإعادة•توزيع•الدخل•تدرجييًا•
من•خالل•سياسة•لألجور•وضرائب•وحتويالت•عامة؛•وسياسة•نقدية•
الفائدة•وزيادة•فرص•احلصول• أسعار• اخنفاض• داعمة•من•حيث•
على•االئتمانات،•مع•جتنب•نشوء•فقاعات•مالية•يف•نفس•الوقت.•
وُيفترض•أن•تطبق•بلدان•الفائض•حوافز•أقوى•من•بلدان•العجز،•
ولكن•ال•ُيفترض•أن•يتبىن•أي•بلد•سياسات•انكماشية.•ويتمثل•الفرق•
بني•هذين•السيناريوهني•البديلني•يف•أنه•يف•السيناريو•ألف،•تنفذ•
مجيع•البلدان•تغيريات•سياسات•تكون•أكثر•أو•أقل•طموحًا•اعتمادًا•
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تتبع• ال باء، السيناريو يف أنه حني يف منها، تنطلق اليت النقطة على
هذه•التغيريات•يف•السياسات•سوى•االقتصادات•النامية•واالنتقالية.•
وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•حوافز•السياسات•يف•السيناريو•باء•تكون
أصغر•نظرًا•لقيود•ميزان•املدفوعات•النامجة•عن•عدم•اختاذ•البلدان

املتقدمة•ألي•إجراء.

معممة،• حوافز يتضمن الذي ألف، السيناريو يقتصر وال
أفضل أيضًا حيقق ولكنه العاملية، لالختالالت خفضكبري حتقيق على
النتائج•من•حيث•النمو•االقتصادي•وخلق•فرص•العمل•والتوازن•املايل
يف•مجيع•البلدان.•ويتماشى•ذلك•مع•الرأي•القائل•بأن•النهج•األفضل
حلل•املشكالت•االقتصادية•احلالية،•مبا•يف•ذلك•يف•اجلانب•املايل،•إمنا
مع الوقت، نفس يف توسعية سياسات البلدان مجيع تبنت إذا يتحقق

من•اعتماد•التقشف•املعمم. مراعاة•قدرات•كل•منها،•بداًل

أما•السيناريو•باء،•الذي•تطبق•فيه•االقتصادات•النامية•واالنتقالية
وحدها•سياسات•أكثر•توسعًا،•فإنه•حيقق•نتائج•اقتصادية•أدىن،•وإن
األساسي. السيناريو حيققها اليت النتائج من بوضوح أفضل تظل كانت
واالنتقالية.• النامية االقتصادات على خاصة بصفة ذلك وينطبق
لنمو• املمتد البطء تعوض قد تنتهجها اليت التوسعية فالسياسات
الصادرات•إىل•البلدان•املتقدمة.•كما•أن•البلدان•املتقدمة•حتصل•على
السيناريو•األساسي، السيناريو•مقارنة•مع• الفوائد•يف•هذا• بعض•
معظمها• يف تنبع الفوائد تلك ولكن طفيفة. فوائد كانت وإن حىت
من•تنسيق•اجلهود•حنو•إعادة•التوازن•العاملي•احلقيقي من•أنه،•بداًل
املنفردة• سياساهتا يف قدمًا املتقدمة البلدان ستمضي النمو، وتسريع
دخل• ضغط طريق عن اخلارجية التنافسية القدرة حتقيق أجل من

الطلب• يف حصتها توسيع عن تنجم مكاسبها فإن ولذلك، العمل.
العاملي.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•هذه•املكاسب•لن•تتوزع•بالتساوي
بني•العاملني•باألجر•وأصحاب•األرباح•يف•هذه•البلدان.•وأخريًا،•فإن
هذه•املمارسات•ال•تساعد•على•استعادة•التوازن•لالقتصاد•العاملي.

ومناذج•املحاكاة•هذه•ليست•توقعات،•حيث•إن•افتراضها
حدوث•تغيريات•واسعة•يف•السياسات•هو•افتراض•مستبعد•إىل•حد
بعيد.•بل•إهنا•باألحرى•مناذج•حماكاة•كمية•هتدف•إىل•تقييم•االتساق
والعمالة النمو حتفيز إىل ترمي منسقة لسياسات االقتصادية واجلدوى
من•خالل•معاجلة•األسباب•اهليكلية•لألزمة،•مثل•تفاوت•الدخل
وتقلص•دور•الدولة•والنظم•املالية•اليت•ال•تدعم•االقتصاد•احلقيقي،
معاجلة• يف املتبع احلايل واالنكماشي املتماثل غري النهج وتصحيح

االختالالت•العاملية.

وتظهر•مناذج•املحاكاة•أيضًا•أن•التحول•العام•حنو•السياسات
التوسعية•هو•أمر•جمٍد•من•الناحية•االقتصادية،•ومن•شأنه•أن•حيقق•
األساسي.• السيناريو نتائج من أفضل نتائج النواحي مجيع من
ويدعم•ذلك•الرأي•القائل•بأن•مجيع•البلدان•ينبغي•أن•تشارك•يف•
جهود•منسقة•ترمي•إىل•حتقيق•التوسع•املطرد•للطلب•العاملي.•ويبني
هذا•النموذج•أيضًا•أنه•حىت•لو•واصلت•البلدان•املتقدمة•سياساهتا•
النامية• احلالية،•سيظل•هناك،•مع•ذلك،•متسع•أمام•االقتصادات•
حوافز توفري• خالل• من• االقتصادي• األداء• لتحسني• واالنتقالية•
اقتصادية•منسقة.•وبالتايل،•فإن•تشجيع•التعاون•اإلقليمي•والتجارة•
فيما•بني•بلدان•اجلنوب•جيب•أن•يكون•عنصرًا•هامًا•من•عناصر•

استراتيجياهتا•اإلمنائية.

جيم- االقتصادات النامية واالنتقالية تواصل النمو، 
ولكنها تظل تعاني الضعف

العقود خالل كبرية بصورة العاملي االقتصاد شكل تغري لقد
الثالثة•املاضية.•فقد•ازدادت•حصة•البلدان•النامية•يف•الناتج•املحلي•
اإلمجايل•العاملي،•وأصبح•العديد•من•البلدان•واملناطق•النامية•تضطلع
بدور•أكرب•كقوى•حمركة•إضافية•للنمو•االقتصادي•العاملي.•ومثة•
عناصر•أخرى•يف•صعود•اجلنوب•هذا،•تشمل•األمهية•املتزايدة•للبلدان
النامية•يف•التجارة•الدولية•وتدفقات•رؤوس•األموال.•ويبدأ•هذا•

القسم•بعرض•لسجل•منو•البلدان•النامية•على•مدى•العقود•الثالثة•
املاضية،•مث•ينتقل•ملناقشة•بعض•القضايا•املتصلة•بازدياد•تكاملها•
التجاري•واملايل.•ويرى•هذا•القسم•أنه•يف•حني•كان•ازدياد•تكامل•
البلدان•النامية•يدعم•منوها•السريع•عندما•كانت•البيئة•االقتصادية•
العامة•مواتية،•فإنه•يزيد•اآلن•أيضًا•من•ضعفها•عندما• اخلارجية•

أصبحت•البيئة•أقل•مواتاة.
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أداء النمو منذ أوائل التسعينات من القرن -1
املا�صي

شهدت•التسعينات•من•القرن•املاضي•وبداية•األلفية•اجلديدة
سلسلة•من•أزمات•املدفوعات•واألزمات•املالية•يف•البلدان•النامية،
مبا•يف•ذلك•يف•املكسيك•يف•عام•1994،•ويف•بعض•أجزاء•آسيا•يف
)اليت•امتدت•آثارها•إىل•الربازيل•واالحتاد الفترة•1998-1997
الروسي•يف•عام•2008(،•ويف•تركيا•يف•الفترة•2001-2000،•
ويف•األرجنتني•يف•الفترة•2001-2002.•وعلى•الرغم•من•هذه
املحلي• للناتج سنوي منو معدل النامية البلدان سجلت األزمات،
يف•املائة•خالل•الفترة•2002-1991،• اإلمجايل•بلغ•يف•املتوسط•4.7
نقطتني من بأكثر املتقدمة البلدان حققته الذي املعدل يتجاوز ما وهو

مئويتني•)اجلدول•1-5(.•ويف•الوقت•نفسه،•اخنفض•متوسط•منو•الناتج
يف•املائة، 2.6 بنسبة االنتقالية لالقتصادات السنوي اإلمجايل املحلي
وهو•ما•كان•ُيعزى•إىل•حد•كبري•لالهنيار•االقتصادي•فيها•يف•أوائل
التسعينات•من•القرن•املاضي.•وكان•أداء•منو•البلدان•النامية•خالل
أعلى•من•أداء•منو•البلدان•املتقدمة،•لعدد•من الفترة•2002-1991
األسباب،•اليت•كان•أحدها•يتمثل•يف•انتعاشها•من•الركود•االقتصادي
من• الثمانينات يف منها العديد أثقلت اليت الديون بأزمات املتصل
القرن•املاضي،•إىل•جانب•االخنفاض•احلاد•يف•أسعار•السلع•األساسية.
وكان•سبب•آخر•يتمثل•يف•األداء•املتباين•للبلدان•املتقدمة،•مع•بطء
النمو•ملدة•طويلة•يف•اليابان،•وتباين•النمو•يف•أوروبا،•والتباطؤ•احلاد
للنمو•يف•الواليات•املتحدة،•الذي•كان•يرتبط•بانفجار•فقاعة•شركات

اإلنترنت•يف•عام•2001.

اجلدول 5-1

األداء املقارن لنمو الناتج، بلدان وجمموعات بلدان خمتارة، 2013-1991
)نسب•مئوية(

2002–19912007–20032012–20082010201120122013
الناتج• منو

)متوسط•سنوي(
اإلسهام•يف
العاملي النمو

الناتج• منو
)متوسط•سنوي(

اإلسهام•يف
العاملي النمو

الناتج• منو
)متوسط•سنوي(

اإلسهام•يف
العاملي الناتجالنمو منو

2.92.93.73.71.71.74.12.82.22.1العامل
2.62.02.62.00.30.22.61.51.21.0االقتصادات•املتقدمة
7.60.21.80.04.54.53.02.7-0.1-2.6االقتصادات•االنتقالية
4.70.87.01.55.31.47.95.94.64.7االقتصادات•النامية

2.90.15.80.13.60.14.91.05.44.0أفريقيا
6.50.58.30.96.81.09.37.05.35.5شرق•وجنوب•شرق•وجنوب•آسيا

3.70.16.90.24.00.17.07.13.23.5غرب•آسيا
2.90.24.80.33.00.25.94.33.03.1أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب

2.20.03.10.03.40.03.64.34.12.7أوقيانوسيا
بنود تذكريية:

2.60.08.90.05.80.09.28.91.94.8األرجنتني
2.60.14.00.13.30.17.52.70.92.5الربازيل
10.10.211.60.59.40.610.49.37.87.6الصني
5.90.18.60.17.20.111.27.73.85.2اهلند

3.60.05.50.05.90.06.26.56.25.7إندونيسيا
3.10.13.60.11.60.05.54.03.92.8املكسيك

6.10.14.40.13.10.16.33.72.01.6مجهورية•كوريا
7.40.11.50.04.54.33.42.5-0.1-2.7االحتاد•الروسي

2.00.04.70.04.40.05.17.15.94.0اململكة•العربية•السعودية
2.30.04.90.02.10.03.13.52.51.7جنوب•أفريقيا

3.30.07.30.13.50.09.28.82.23.3تركيا

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•اجلدول•1-1. املصدر:
بيانات•عام•2013•هي•توقعات. مالحظة:
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الناتج• منو• تسارع• •،2007-2003 الفترة• وخالل•
الذي• الوقت• االنتقالية،•حىت•يف• واالقتصادات• النامية• البلدان• يف•
ظلت•البلدان•املتقدمة•تشهد•فيه،•يف•املتوسط،•منوًا•بطيئًا•نسبيًا.•
من• كل• يف• السنوي• اإلمجايل• املحلي• الناتج• منو• متوسط• وكان•
االقتصادات•النامية•واالنتقالية•يتجاوز•البلدان•املتقدمة•مبا•يتراوح•
األزمة• اندالع• وأدى• •.)5-1 )اجلدول• املائة• يف• و5• •4.5 بني•
األمر،• بادئ• االجتاه•يف• هذا• تعزيز• إىل• العاملية• واملالية• االقتصادية•
حدة،• أقل• •2009-2008 الفترة• يف• االنكماش• كان• حيث•
البلدان• منه•يف• النامية• البلدان• أسرع•يف• الالحق• االنتعاش• وكان•
أمرًا• النامية• البلدان• لصاحل• النمو• يف• الفارق• هذا• كان• املتقدمة.•
غري•مسبوق•)Akyüz, 2012(،•حىت•وإن•كان•قد•تقلص•بعد•ذلك•

خالل•الفترة•2012-2010.

•،2007-2003 الفترة• خالل• النمو• تسارع• وكان•
فيما• كبرية• بدرجة• متباينًا• •،2002-1991 بالفترة• مقارنة•
بعض• يف• خاصة• بصفة• واضحًا• كان• فقد• النامية.• البلدان• بني•
الروسي• االحتاد• مثل• الكبرية،• واالنتقالية• النامية• االقتصادات•
أقل• بدرجة• ولكن• واهلند،• أفريقيا• وجنوب• وتركيا• واألرجنتني•
من•ذلك•بكثري•يف•الربازيل•والصني•واملكسيك.•بل•إن•مجهورية•
السنوية.• منوها• معدالت• متوسط• يف• اخنفاضًا• سجلت• كوريا•
الروسي• االحتاد• يف• املعدالت• تلك• يف• احلادة• الزيادة• وكانت•
انتعاش• سرعة• إىل• منها• جانب• يف• ترجع• وتركيا• واألرجنتني•
تلك•البلدان•من•األزمات•احلادة•اليت•شهدهتا•بداية•األلفية،•واليت•
•،2012-2011 ويف•الفترة• للناتج.• كبرية• خسائر• يف• تسببت•
النامية،•وكذلك• املناطق• تدرجييًا•يف•مجيع• النمو• أداء• ازداد•سوء•
وخاصة• •،)5-1 )اجلدول• منفرد• بشكل• البلدان• معظم• يف•
البلدان• هذه• يف• حىت• ذلك،• ومع• واهلند.• وتركيا• الربازيل• يف•
األخرية،•ظل•دخل•الفرد•يتجاوز•مستويات•ما•قبل•األزمة•هبامش•
املضادة• الكلي• االقتصاد• سياسات• اعتماد• أن• ذلك• ويبني• كبري.•
البلدان• من• العديد• مكنت• قد• االقتصادية• للتقلبات•الدورية•
من• لفترة• اقتصاداهتا• على• العظيم• الكساد• أثر• من•ختفيف• النامية•
الزمن.•غري•أن•التدهور•األحدث•ألداء•منوها•يشري•إىل•أن•اآلثار•
التحفيزية•للنمو•اليت•أحدثتها•سياساهتا•التوسعية•قد•تكون•آخذة•

يف•االحنسار.

واالنتقالية،• النامية• االقتصادات• يف• الصحي• النمو• ورغم•
ظلت•البلدان•املتقدمة•تشكل•القوى•املحركة•الرئيسية•للنمو•العاملي•
•،2005-1990 الفترة• فخالل• احلالية.• األزمة• اندالع• حىت•

الناتج• أرباع• ثالثة• حبوايل• تستأثر• األخرية• البلدان• هذه• كانت•
وبينما•جتاوزت•حصة• )اجلدول•6-1(،• العاملي• اإلمجايل• املحلي•
مسامهتها•يف•النمو•االقتصادي•العاملي•50•يف•املائة.•وعلى•النقيض•
العاملي،• االقتصاد• منو• يف• كمجموعة• مل•تسهم• فإهنا• ذلك،• من•
)اجلدول• للغاية• ضئيلة• إال•بنسبة• الفترة•2012-2008،• خالل•
1-5(.•ومنذ•عام•2010،•كانت•البلدان•النامية•هي•أساسًا•اليت•
تدفع•النمو•العاملي،•حيث•كانت•تستأثر•بنحو•ثلثي•هذا•النمو،•يف•

حني•مل•تكن•مسامهة•االقتصادات•االنتقالية•ُتذكر•بالكاد.

تبلغ• العاملي• االقتصاد• يف• املتقدمة• البلدان• وكانت•حصة•
ما•يقرب• إىل• وصلت• مث• عام•1970،• يف• املائة• يف• •70 حوايل•
من•80•يف•املائة•خالل•التسعينات•من•القرن•املاضي،•وذلك•يف•
العقد• ذلك• االنتقالية•خالل• االقتصادات• اخنفاض•حصة• أعقاب•
العظيم• للكساد• ونتيجة• األلفية،• بداية• ومنذ• •.)6-1 )اجلدول•
بصفة•خاصة،•اخنفضت•حصة•البلدان•املتقدمة•يف•االقتصاد•العاملي•
وارتفعت• عام•2012.• يف• املائة• يف• •60 حنو• إىل• حادة• بصورة•
•1970 عامي• بني• مئوية• نقاط• •7 بنسبة• النامية• البلدان• حصة•
و2005،•مث•ارتفعت•بسرعة•بنسبة•12•نقطة•مئوية•أخرى•خالل•
السنوات•السبع•التالية•لتصل•إىل•أكثر•من•35•يف•املائة•من•الناتج•

املحلي•اإلمجايل•العاملي•يف•عام•2012.

البلدان• حصة• بلغت• الشرائية،• القوة• تعادل• ومبقياس•
النامية•يف•اإلنتاج•العاملي•47.3•يف•املائة•يف•عام•2012،•وكانت•
•.)6-1 )اجلدول• املتقدمة• البلدان• حصة• تقريبًا• تعادل• بالتايل•
البلدان• أمهية• مبثل• أصبحت• قد• النامية• البلدان• أن• ذلك• وال•يعين•
املتقدمة•كقوى•حمركة•للنمو•العاملي،•وذلك•ألن•مسامهة•أي•بلد•
البلدان•من• العامليني،•فضاًل•عن•ما•تنقله•إىل• العرض•والطلب• يف•
تأثريات•توسعية•أو•انكماشية،•إمنا•حتددها•القيم•السوقية•ملا•توفره•
الشرائية.•غري• القوة• تعادالت• تكافؤ• وليس• من•سلع•وخدمات،•
أنه•من•نافلة•القول•أن•التنمية•االقتصادية•ترتبط•حبدوث•زيادة•يف•
مستويات•األسعار•يف•البلد،•مثلما•ينعكس•أيضًا•يف•ارتفاع•أسعار•
للفجوة•يف• تدرجيي• من•سد• ذلك• وما•يتبع• به• احلقيقية• الصرف•
املتقدمة)18(.•ويعين•ذلك• للبلدان• بالنسبة• الشرائية• قوهتا• تعادالت•
ما•يقرب• إىل• العاملي• االقتصاد• يف• النامية• البلدان• وزن• زيادة• أن•
الشرائية،• القوة• تعادل• حيث• من• قيست• إذا• املائة،• يف• •50 من•
ميكن•أن•تؤخذ•كداللة•على•التطور•املستقبلي•لوزهنا•عند•قياسه•
اللحاق• عملية• البلدان• تلك• تواصل• أن• شريطة• بالقيمة•السوقية،•

بالبلدان•املتقدمة.
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اجلدول 6-1

احلصص يف الناتج املحلي اإلمجايل العاملي، بلدان وجمموعات بلدان خمتارة، 2012-1970
تعادل•القوة•الشرائية)ب(أسعار•السوق)أ(

1970198019901995200020052007201020121990199520002005200720102012

69.569.978.878.377.073.869.663.760.463.462.360.956.754.250.048.1االقتصادات•املتقدمة

13.78.53.91.91.22.43.33.33.97.94.33.94.54.74.64.6االقتصادات•االنتقالية

16.821.617.319.821.723.827.133.035.828.733.435.238.841.145.447.3االقتصادات•النامية

2.73.62.21.81.92.22.42.72.93.53.33.43.73.84.04.0أفريقيا

7.58.38.110.111.012.814.818.921.313.617.819.723.225.329.030.7شرق•وجنوب•شرق•وجنوب•آسيا

1.33.22.01.82.22.83.13.33.62.93.03.23.43.53.73.9غرب•آسيا

الكارييب والبحر الالتينية 5.36.44.96.16.65.96.78.08.08.69.28.98.48.58.68.7أمريكا

0.10.10.10.10.00.00.00.10.10.00.00.00.00.00.00.0أوقيانوسيا

بنود تذكريية:
1.00.60.60.90.90.40.50.60.70.70.80.80.70.80.90.9األرجنتني

1.11.61.72.62.01.92.43.43.23.03.22.92.82.82.92.8الربازيل

2.82.61.82.53.75.06.29.411.33.55.67.19.411.013.614.9الصني

1.91.61.51.21.41.82.22.62.62.93.33.74.34.65.45.6اهلند

0.30.70.60.70.50.60.81.11.21.11.41.21.21.31.41.5إندونيسيا

1.31.91.31.02.01.81.81.61.62.42.32.52.32.22.12.1املكسيك

0.30.51.21.81.61.81.91.61.61.31.71.81.91.92.01.9مجهورية•كوريا

1.30.81.72.32.32.85.32.92.63.03.23.03.0الينطبقالينطبقالينطبقاالحتاد•الروسي

السعودية العربية 0.21.40.50.50.60.70.70.70.90.80.90.90.90.91.01.1اململكة

أفريقيا 0.50.70.50.50.40.50.50.60.50.80.70.70.70.70.70.7جنوب

0.70.80.90.80.81.11.21.11.11.11.21.21.31.31.31.4تركيا

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•التوقعات•االقتصادية•العاملية،•نيسان/أبريل•2013؛•ووحدة•املعلومات•االقتصادية• املصدر:
•.UNCTADstat ملجلة•اإليكونومست•EIU،•قاعدة•البيانات•القطرية•للوحدة؛•واجلدول•1-1؛•ودليل•إحصاءات•األونكتاد

حمسوبة•باستخدام•الدوالرات•باألسعار•احلالية•وبأسعار•الصرف•احلالية. )أ(
تقديرات•على•أساس•الناتج•املحلي•اإلمجايل•احلايل•باستخدام•قيم•تعادل•القوة•الشرائية. )ب(

خمتـلف• يف•حصـص• التغـريات• هذه• تواكبت• وقد•
ويف•مسامهاهتا• العاملي• اإلنتاج• يف• البلدان• وجمموعات• البلدان•
كثري• يف• الكلي• الطلب• تكوين• يف• بتغريات• العاملي• النمو• يف•
العام• واإلنفاق• اخلاص• االستهالك• تطور• بني• واملقارنة• منها.•
االستثمارات• ال•يشمل• ألنه• أدق،• حنو• احلكومي،• )االستهالك•
فيما• أنه،• تبني• والواردات• والصادرات• واالستثمار• العامة(•
•،2007-2003 والفترة• املاضي• القرن• من• الثمانينات• بني•
املحلي•اإلمجايل• الناتج• اخنفض•االستهالك•احلكومي•كنسبة•من•
وانتعش• •.)7-1 )اجلدول• املناطق• من• العظمى• الغالبية• يف•

االستهالك•احلكومي•باألسعار•الثابتة•يف•أفريقيا•وأمريكا•الالتينية•
بني• األساسية• السلع• أسعار• ازدهار• فترة• خالل• آسيا• وغرب•
عامي•2003•و2007،•عندما•استخدمت•حكومات•عديدة•يف•
هذه•املناطق•املكاسب•غري•املتوقعة•يف•زيادة•اإلنفاق•االجتماعي.•
وكانت•االستثناءات•الرئيسية•لالخنفاض•العام•يف•حصة•اإلنفاق•
احلكومي•اجلاري•يف•الطلب•الكلي•تتمثل•يف•اليابان،•حيث•زاد•
الطلب•اخلاص،• بغية•تعويض•االخنفاض•احلاد•يف•حصة• اإلنفاق•
ويف•الصني،•حيث•ظلت•مستقرة•إىل•حد•ما،•يف•حني•اخنفضت•

حصة•االستهالك•املحلي.



اي اتال ااالية ا ايمتااد الاامل  والتحديال الت  يواجااا 26

الشكل 7-1

صدمات التجارة، حبسب املنطقة النامية وختصص الصادرات، 2012-2004
)التغري•بالنسبة•للناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•السنة•السابقة،•نسبة•مئوية(

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أفريقيا 
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UNCTADstat؛• حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•قاعدة•األمم•املتحدة•للبيانات•اإلحصائية•لتجارة•السلع•األساسية؛•ودليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
.CPB Netherlands•ومكتب•إحصاءات•العمل•بالواليات•املتحدة؛•ومكتب•حتليل•السياسات•االقتصادية•يف•هولندا

حتسب•صدمة•التجارة•باعتبارها•املكاسب•واخلسائر•يف•الدخل•القومي•)مقيسة•كنسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(•اليت•تنتج•عن•التغريات• مالحظة:
واملعادن• الطاقة• متثل• البلدان•حبسب•ختصص•صادراهتا،•حيث• ُتصنف• منطقة،• التجاري.•ويف•كل• التبادل• الصادرات•ومعدالت• أحجام• يف•
يف•املائة،•من•صادرات•بلد•ما؛•وُتصنف•كل•البلدان•األخرى• يف•املائة،•أو•املصنوعات•ما•ال•يقل•عن•60 واملنتجات•الزراعية•ما•ال•يقل•عن•40

كمصدرين•متنوعني.•



27 تقرير التجارة والتنمية، 2013

وتبني•هذه•املقارنة•أيضًا•انعكاسًا•طفيفًا•يف•مسار•امليل•الواسع
النطاق•الخنفاض•حصة•االستهالك•احلكومي•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل
خالل•الفترة•2008-2011.•وقد•جنم•انعكاس•املسار•هذا•عن
التوسع•السريع•يف•اإلنفاق•املايل•املعاكس•للدورات•االقتصادية•يف
•،)19()Griffith-Jones and Ocampo, 2009(•مجيع•جمموعات•البلدان
باستثناء•االقتصادات•االنتقالية•والصني.•وُيعزى•هذا•االستثناء•يف•جانب
منه•إىل•أن•معظم•احلوافز•املالية•املضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية

من• يتألف مما بأكثر أعلى عامة استثمارات من يتألف البلد هذا يف
نفقات•جارية.•وارتفعت•حصة•االستثمار•)العام•واخلاص(•مبقدار
املحلي• الناتج من املائة يف 46 متوسطها بلغ حيث مئوية، نقاط 8
الفترة•2008-2011.•وتواكب•ذلك•مع•اخنفاض اإلمجايل•يف•
كبري•يف•حصة•االستهالك•األسري•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•من
يف•املائة•يف•الثمانينات•من•القرن•املاضي متوسط•قدره•أكثر•من•50

يف•املائة•يف•الفترة•2011-2008. إىل•ما•متوسطه•حنو•36

اجلدول 7-1

الناتج املحلي اإلمجايل حسب نوع اإلنفاق، بلدان وجمموعات بلدان خمتارة، 2011-1981
متوسط•النمو•السنويالنسبة•املئوية•للناتج•املحلي•اإلمجايلمتوسط•النمو•السنويالنسبة•املئوية•للناتج•املحلي•اإلمجايل

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

االقتصادات النامية، باستثناء الصنياالقتصادات املتقدمة
100.0100.0100.0100.03.13.85.93.8-100.0100.0100.0100.03.22.62.60.1ن•م•إ

60.761.162.162.73.22.82.50.358.759.558.858.83.13.85.53.6ف•س•م
20.719.018.319.02.61.71.61.516.314.313.313.73.12.64.85.0ف•س•ج
23.023.423.625.30.73.49.13.9-18.920.020.718.54.23.24.14.0ت•ر•إ
13.319.324.326.54.96.56.50.823.432.141.542.83.17.210.33.6ص
13.219.225.526.85.76.96.60.120.528.937.441.12.86.912.04.1و

االقتصادات الناميةاالقتصادات النامية
100.0100.0100.0100.03.64.77.05.3100.0100.0100.0100.01.72.94.92.8ن•م•إ

58.357.354.652.93.74.45.94.559.962.563.264.71.63.05.23.3ف•س•م
16.114.413.513.63.73.65.95.717.515.514.514.51.81.93.43.7ف•س•ج
3.97.72.3-24.325.727.530.81.64.810.47.421.221.320.922.52.1ت•ر•إ
22.230.340.442.03.58.212.05.911.918.824.523.94.77.67.81.7ص
19.627.235.939.63.27.713.17.010.318.123.226.70.18.411.24.4و

أفريقيااالقتصادات االنتقالية
7.61.2100.0100.0100.0100.01.92.95.83.5-3.0…100.0100.0100.0…ن•م•إ

10.73.361.762.462.162.81.93.25.14.3-1.3…47.053.260.8…ف•س•م
2.70.816.015.614.716.02.71.66.55.9-1.8…20.216.715.2…ف•س•ج
3.29.34.5-21.418.019.622.34.5-14.92.1-12.2…27.123.124.0…ت•ر•إ
1.18.40.829.333.736.635.71.84.18.60.5…30.838.637.0…ص
4.710.64.1-15.50.927.327.131.936.32.4-2.7…23.331.235.5…و

غرب آسياالواليات املتحدة
100.0100.0100.0100.03.63.52.80.0100.0100.0100.0100.01.43.76.93.7ن•م•إ

66.867.770.070.93.83.83.00.349.851.152.753.13.63.57.92.5ف•س•م
20.417.115.816.53.41.21.41.517.115.115.016.04.62.17.04.7ف•س•ج
3.915.14.1-16.516.820.824.20.2-15.417.719.415.74.16.63.75.1ت•ر•إ
5.39.52.2-6.510.011.113.16.06.07.22.642.540.545.644.73.4ص
26.323.834.139.31.34.116.92.1-7.912.216.316.27.98.96.40.5و

جنوب آسياأوروبا
100.0100.0100.0100.04.75.18.16.4-100.0100.0100.0100.02.52.32.60.3ن•م•إ

57.757.857.657.52.52.32.20.065.561.258.357.34.14.77.25.6ف•س•م
22.421.220.421.11.91.61.91.313.612.210.911.33.04.75.99.0ف•س•ج
30.326.832.135.82.74.114.27.4-18.919.720.819.63.42.84.74.2ت•ر•إ
19.428.837.941.04.56.86.50.811.315.921.123.06.07.013.68.6ص
18.527.436.739.25.06.66.80.115.916.022.527.10.96.017.19.0و
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متوسط•النمو•السنويالنسبة•املئوية•للناتج•املحلي•اإلمجايلمتوسط•النمو•السنويالنسبة•املئوية•للناتج•املحلي•اإلمجايل
–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

–1981
1990

–1991
2002

–2003
2007

–2008
2011

جنوب شرق آسيااليابان
100.0100.0100.0100.05.14.66.24.5-100.0100.0100.0100.04.60.91.80.8ن•م•إ

58.157.857.658.64.01.31.10.456.556.056.855.94.75.05.44.3ف•س•م
15.416.418.319.03.63.01.01.711.710.010.210.93.74.25.86.4ف•س•ج
31.431.024.025.04.80.56.95.4-1.24.7-27.026.622.519.86.11.1ت•ر•إ
39.262.482.183.77.48.911.33.6-8.19.814.515.74.93.99.61.5ص
37.557.973.175.36.67.711.73.5-7.610.212.813.05.94.04.80.7و

شرق آسيا، باستثناء الصنيالصني
100.0100.0100.0100.010.310.111.69.6100.0100.0100.0100.08.75.44.93.3ن•م•إ

53.545.238.935.911.88.78.08.857.659.155.453.18.05.33.22.3ف•س•م
14.514.714.013.211.810.09.87.916.914.512.812.76.23.63.23.3ف•س•ج
38.038.341.746.47.910.613.413.426.830.526.523.110.43.73.80.4ت•ر•إ
9.720.336.039.913.618.320.013.731.545.565.574.012.79.211.85.3ص
9.417.530.435.314.317.118.618.032.449.361.063.812.07.89.63.7و

.UNCTADstat حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
الثابتة•وأسعار•صرف•عام•2005.•ن•م•إ•=•الناتج•املحلي•اإلمجايل؛•ف•س•م•=•اإلنفاق• تستند•املتوسطات•ومعدالت•النمو•إىل•أسعار•2005 مالحظة:
االستهالكي•لألسر•املعيشية؛•ف•س•ج•=•اإلنفاق•االستهالكي•احلكومي؛•ت•ر•إ•=•التكوين•الرأمسايل•اإلمجايل؛•ص•=•الصادرات؛•و•=•الواردات.

وقد•ال•تتفق•تفاصيل•األرقام•مع•املجموع•بسبب•التقريب.

مدى• على الكليني والطلب العرض تكوين وتطور
يظهر•منوًا•سريعًا•جدًا•للصادرات• العقود•الثالثة•2011-1981
والواردات،•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•حد•سواء•)اجلدول•
1-7(.•فقد•تضاعفت•تقريبًا•حصتهما•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•
املائة•يف يف• إىل•27 املائة• يف• الثابتة:•من•حوايل•13 باألسعار•
يف•املائة• يف•املائة•إىل•ما•يقرب•من•40 البلدان•املتقدمة،•ومن•20
يف•البلدان•النامية.•وباألسعار•اجلارية،•كان•هذا•النمو•أبطأ•بعض•
الشيء•يف•املجموعة•األخرية•من•البلدان•)بل•وانعكس•مساره•قلياًل
منذ•عام•2008(،•وذلك•بسبب•حدوث•ارتفاع•حقيقي•يف•قيمة•
ما•أدى الفترة،•وهو• تلك• النامية•خالل• البلدان• عمالت•معظم•
إىل•منو•ناجتها•املحلي•اإلمجايل•باألسعار•اجلارية•بأسرع•من•منوه•
باألسعار•الثابتة.•وكانت•الزيادة•أوضح•ما•يكون•يف•شرق•وجنوب
املحلي الناتج• الصادرات•يف• ارتفعت•حصة• آسيا،•حيث• شرق•
نقطة•مئوية•بني•الفترة•1990-1981 اإلمجايل•بأكثر•من•30
والفترة•2008-2011.•وبلغ•صايف•الصادرات•يف•الصني•)أي•
يف•املائة•من•ناجتها•املحلي•اإلمجايل• الصادرات•ناقص•الواردات(•6

بني•عامي•2003•و2007.

وإمجااًل،•فإن•ازدياد•دور•التجارة•الدولية•يف•تكوين•الطلب
الكلي•يف•منو•البلدان•النامية•قد•اقترن•بتقلص•دور•االستهالك•احلكومي
يف•معظم•هذه•االقتصادات.•كما•شهد•شرق•آسيا،•وخاصة•الصني،
اخنفاضًا•كبريًا•يف•حصة•االستهالك•األسري•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل.

وحىت•أوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة،•كان•الزدياد•املشاركة
يف•التجارة•الدولية•آثار•مفيدة•يف•عدد•من•البلدان،•وال•سيما•يف
البلدان•النامية•يف•آسيا،•وإن•كانت•اآلثار•أقل•من•ذلك•بكثري•يف
مواتية• خارجية اقتصادية بيئة توفر ومع وأفريقيا. الالتينية أمريكا
وحىت•بداية•األزمة•األخرية،•فإن•توجهها عمومًا•من•عام•2003
املتزايد•إىل•اخلارج•قد•أسهم•يف•زيادة•أداء•النمو•يف•كل•هذه•املناطق
أيضًا• تنطوي التصدير حنو املوجهة النمو استراتيجية أن غري النامية.
على•قدر•أعظم•من•الضعف•إزاء•تدهور•البيئة•اخلارجية،•مثلما•حدث

منذ•عام•2008.

الضعف إزاء صدمات التجارة -2

االقتصادي النمو على التصدير حنو التوجه استراتيجية أثر إن
لبلد•ما•يتوقف•على•تطور•الطلب•العاملي•على•صادرات•ذلك•البلد
و/أو•على•تطورات•أسعار•السلع•اليت•تشكل•نسبة•كبرية•من•سلة•
صادرات•ذلك•البلد.•ويُنظر•منذ•فترة•طويلة•إىل•تغري•األسعار•العاملية
البلدان.• من بلد أي لضعف رئيسيًا خارجيًا مصدرًا باعتباره
فهي•تترك•أثرًا•قويًا•بشكل•خاص•على•البلدان•اليت•تصدر•السلع•
بوجه تكون• األساسية• السلع• أسعار• إن• أساسًا،•حيث• األولية•
عام•أكثر•تقلبًا•من•أسعار•املصنوعات•واخلدمات.•وباإلضافة•إىل•
ذلك،•فإن•األزمة•املالية•العاملية•تشكل•خطر•حدوث•تباطؤ•حاد•
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يف•الطلب•على•املصنوعات•اليت•تصدرها•البلدان•النامية،•ومزيد•
من•االخنفاض•يف•أسعار•هذه•املصنوعات،•وخاصة•املنتجات•اليت•
تعتمد•اعتمادًا•شديدًا•على•املهارات•املنخفضة•)انظر•أيضًا•الفصل•

الثاين•من•هذا•التقرير(.

ولفحص•ضعف•البلدان•إزاء•صدمات•األسعار•والطلب•
على•الصعيد•العاملي،•مت•تصنيف•فرادى•البلدان•داخل•كل•منطقة•
جغرافية•حسب•ختصص•صادراهتا•)الرسم•البياين•1-7(.•ويبني•
ومصدري• األولية السلع مصدري أن التصنيف هذا حتليل
املصنوعات•على•حد•سواء•قد•عانوا•من•صدمات•جتارية•حادة•
خالل•الفترة•2008-2009.•غري•أنه•يظهر•أيضًا•أن•األثر•اإلجيايب
لالنتعاش•الالحق•كان•أكرب•وأسرع•يف•البلدان•اليت•تضم•صادراهتا
حصة•مرتفعة•من•السلع•األولية•مما•هو•عليه•يف•البلدان•اليت•تصدِّر

مصنوعات•يف•األساس.

االقتصادي• للنمو النسبية السرعة املراقبني بعض فسر وقد
يف•البلدان•النامية•يف•السنوات•األخرية•باعتبارها•مظهرًا•من•مظاهر
املتقدمة.•وأدى•ذلك للبلدان• االقتصادي• باألداء• ارتباطها"• "فك•
لنمو• واسع نطاق على املتوقع املمتد الضعف أن استنتاج إىل هبم
الطلب•يف•البلدان•املتقدمة•قد•ال•يتسبب•يف•حدوث•تراجع•كبري
يف•الفرص•املتاحة•أمام•البلدان•النامية•لتصدير•املصنوعات.•بل•إنه
مبقدور•البلدان•النامية•باألحرى•أن•تنتقل•إىل•نوع•جديد•من•النمو
الذي•تقوده•الصادرات،•حبيث•تصبح•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب
القوة•الدافعة•الرئيسية•)Canuto, Haddad and Hanson, 2010(.•وقد
ازدادت•أمهية•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•بالفعل،•حيث•زادت
يف•املائة حصتها•يف•إمجايل•صادرات•البلدان•النامية•من•أقل•من•30
خالل•النصف•الثاين•من•التسعينات•من•القرن•املاضي•إىل•ما•يناهز
يف•املائة•يف•عام•2012.•وقد•حدث•ما•يقرب•من•نصف•هذه 45

)اجلدول•8-1(. الزيادة•منذ•عام•2008

اجلدول 8-1

صادرات العامل حسب املنشأ والوجهة، جمموعات بلدان خمتارة، 2012-1995
)النسبة•املئوية•من•صادرات•العامل(

الوجهة
املنشأ

االقتصادات•
النامية

االقتصادات•
االنتقالية

االقتصادات•
املجموعاملتقدمة

11.90.316.128.3االقتصادات•النامية1995
0.30.61.12.1االقتصادات•االنتقالية
16.61.152.169.7االقتصادات•املتقدمة

28.82.069.2100.0املجموع
13.10.218.832.1االقتصادات•النامية2000

0.40.51.42.4االقتصادات•االنتقالية
15.00.849.865.5االقتصادات•املتقدمة

28.51.570.1100.0املجموع
16.70.519.136.3االقتصادات•النامية2005

0.60.72.13.5االقتصادات•االنتقالية
13.61.445.360.3االقتصادات•املتقدمة

31.02.566.5100.0املجموع
19.80.818.338.9االقتصادات•النامية2008

0.90.92.84.6االقتصادات•االنتقالية
13.61.940.956.5االقتصادات•املتقدمة

34.33.762.0100.0املجموع
23.20.718.442.3االقتصادات•النامية2010

0.90.72.13.7االقتصادات•االنتقالية
15.31.537.254.0االقتصادات•املتقدمة

39.42.957.7100.0املجموع
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الوجهة
املنشأ

االقتصادات•
النامية

االقتصادات•
االنتقالية

االقتصادات•
املجموعاملتقدمة

25.30.818.544.7االقتصادات•النامية2012
0.90.82.44.1االقتصادات•االنتقالية
15.01.734.651.2االقتصادات•املتقدمة

41.23.355.5100.0املجموع

.UNCTADstat حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
حاصل•مجع•األرقام•قد•ال•يكون•100•بالضرورة•بسبب•تقريب•األرقام. مالحظة:

ولكن،•كما•سبق•ذكره،•كان•النمو•السريع•يف•البلدان•النامية
للتقلبات• مضادة سياسات تبنيها إىل أساسًا يرجع يف•عام•2010
تباطؤ• من وتعافيها الكلي االقتصاد صعيد على االقتصادية الدورية
)أو•ركود(•عام•2009،•حىت•وإن•كان•منوها•قد•أخذ•يفقد•قوة
اندفاعه•منذ•ذلك•احلني.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•تصنيف•إمجايل
صادرات•البلدان•النامية•حسب•فئات•املنتجات•الرئيسية•ال•يشري•إىل
بلدان بني فيما للتجارة الرئيسية اخلصائص من اثنني يف التغري من كثري
اجلنوب،•ومها•ضيق•تركيزها•يف•آسيا،•وهو•ما•يتصل•مبشاركة•هذه
البلدان•القوية•يف•شبكات•اإلنتاج•الدولية•اليت•متثل•البلدان•املتقدمة
أسواق•املقصد•النهائي•هلا،•والدور•الرئيسي•للسلع•األولية•يف•توسع
)انظر• املاضيني العقدين مدى على اجلنوب بلدان بني فيما التجارة

أيضًا•TDR 2005, chap. IV(.•وثالثة•أرباع•التجارة•فيما•بني•بلدان
اجلنوب•جتري•داخل•آسيا،•وتستأثر•الصادرات•اآلسيوية•إىل•البلدان
يف•املائة•أخرى•من•هذه•التجارة•)اجلدول 10 بنسبة األخرى النامية
بني• فيما التجارة من املائة يف 1-9(.•ومتثل•الصني•وحدها•حنو•40
البضائع بلدان•اجلنوب،•وهو•ما•يقرب•من•نصف•جمموع•جتارة•
يف•املائة•من•جتارة•املصنوعات•فيما فيما•بني•البلدان•اآلسيوية،•و60
عن•حوايل•ثلث•مجيع•واردات•البلدان بني•البلدان•اآلسيوية،•فضاًل
كانت• الصني أن ذلك ويعين الالتينية. وأمريكا أفريقيا من النامية
على•األرجح•البلد•املنفرد•األهم•يف•حتفيز•التجارة•فيما•بني•بلدان
اجلنوب•من•خالل•وارداهتا•من•البلدان•النامية•األخرى•على•مدى

املاضيني. العقدين

اجلدول 9-1

الصادرات فيما بني بلدان اجلنوب، حسب املنطقة وفئة املنتجات، 2012-1995
)النسبة•املئوية•من•الصادرات•فيما•بني•بلدان•اجلنوب(

احلصة•يف•جمموع•الصادرات•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•
لكل•فئة•من•فئات•املنتجات

متوسط•النسبة•املئوية•للنمو•
السنوي

199520002005200720102012
–1996
2002

–2003
2007

–2008
2012

آسيا
الصادرات•اآلسيوية•إىل•البلدان•النامية•األخرى

7.88.17.99.010.210.15.829.114.4إمجايل•البضائع
9.09.49.211.113.313.55.528.614.8املصنوعات•
5.25.45.45.65.45.57.230.712.6السلع•األولية

الصادرات•داخل•املنطقة
76.576.777.175.373.774.45.423.512.1إمجايل•البضائع
80.881.782.380.578.978.85.421.310.6املصنوعات

66.266.266.465.463.766.25.429.313.5السلع•األولية
الصادرات•داخل•منطقيت•شرق•وجنوب•شرق•آسيا

58.755.953.349.446.545.84.520.611.2إمجايل•البضائع
68.870.068.064.260.960.35.420.09.9املصنوعات

35.427.225.223.122.523.01.424.314.0السلع•األولية
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احلصة•يف•جمموع•الصادرات•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•
لكل•فئة•من•فئات•املنتجات

متوسط•النسبة•املئوية•للنمو•
السنوي

199520002005200720102012
–1996
2002

–2003
2007

–2008
2012

صادرات•الصني•إىل•البلدان•النامية•اآلسيوية•األخرى
10.610.915.917.417.018.29.130.113.1إمجايل•البضائع
12.613.821.524.825.027.89.931.313.1املصنوعات

5.94.95.04.44.04.55.020.813.8السلع•األولية
صادرات•البلدان•النامية•اآلسيوية•األخرى•إىل•الصني

13.214.618.917.517.917.58.324.913.3إمجايل•البضائع
15.117.022.821.221.419.69.023.110.1املصنوعات

9.210.011.611.112.512.95.632.317.9السلع•األولية
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الصادرات•داخل•املنطقة
7.77.76.36.25.25.02.825.26.8إمجايل•البضائع
6.15.95.35.44.84.91.926.87.7املصنوعات

11.611.78.77.96.15.64.023.25.7السلع•األولية
صادرات•أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب•إىل•البلدان•النامية•األخرى

3.22.33.53.84.85.12.730.619.6إمجايل•البضائع
1.40.91.41.31.01.10.124.35.8املصنوعات
7.35.38.08.711.711.73.932.722.4السلع•األولية

صادرات•أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب•إىل•الصني
0.40.51.21.42.22.311.738.025.4إمجايل•البضائع
0.10.10.30.30.30.420.720.713.3املصنوعات

1.31.23.03.65.65.59.842.726.8السلع•األولية
أفريقيا

الصادرات•داخل•املنطقة
2.31.81.71.71.81.62.118.910.2إمجايل•البضائع
1.71.21.01.11.21.01.013.18.7املصنوعات

3.73.02.92.72.62.53.022.710.7السلع•األولية
صادرات•أفريقيا•إىل•البلدان•النامية•األخرى

2.43.23.43.94.33.87.932.312.6إمجايل•البضائع
0.90.80.80.60.80.81.818.012.3املصنوعات

5.78.08.59.610.38.59.935.312.3السلع•األولية
صادرات•أفريقيا•إىل•الصني

0.20.61.11.41.71.123.251.08.4إمجايل•البضائع
0.10.00.10.10.10.13.823.321.6املصنوعات

0.51.63.33.94.62.627.453.37.8السلع•األولية

.UNCTADstat حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
حصص•صادرات•أوقيانوسيا•النامية•غري•مذكورة،•ألهنا•ال•تكاد•ُتذكر. مالحظة:

املصنعة•بني الصادرات• فإن•حصة• ذلك،• على• وعالوة•
بلدان•شرق•وجنوب•شرق•آسيا•يف•جمموع•جتارة•املصنوعات•فيما
بني•بلدان•اجلنوب•قد•اخنفضت•بشكل•ملحوظ•منذ•عام•2000،•

)اجلدول•9-1(.• 2005 عام منذ ذلك من أكرب وبدرجة بل
ويتماثل•هذا•التراجع•مع•تراجع•واردات•الصني•من•املصنوعات•
جتارة إمجايل• من• كنسبة• األخرى• النامية• اآلسيوية• البلدان• من•
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املصنوعات•فيما•بني•بلدان•اجلنوب.•وميكن•أن•يكون•االخنفاض•
يف•الصادرات•من•سالسل•التوريد•اآلسيوية•إىل•أسواقها•النهائية•يف
البلدان•املتقدمة•من•بني•العوامل•اليت•أسهمت•يف•ذلك)20(.•غري•أنه
ميكن•أن•يكون•أيضًا•نتيجة•الرتفاع•حصة•الصادرات•األولية•من
أمريكا•الالتينية•وأفريقيا•يف•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب.•بيد•
أنه،•من•باب•التحوط،•ينبغي•أن•يؤخذ•يف•االعتبار•أن•الكم•اهلائل
اليت•تشارك•يف•سالسل• القريبة•جغرافيًا• الدول• التجارة•بني• من•
اإلنتاج•الدولية•قد•يسفر•عن•قدر•كبري•من•ازدواج•إحصاء•جتارة•
املصنوعات•فيما•بني•بلدان•اجلنوب،•حيث•إن•صادرات•البلدان•

من• عالية نسبة عام بوجه حتتوي السالسل تلك يف املشاركة
الواردات،•وتلك•السالسل•تلعب•دورًا•هامًا•يف•التجارة•فيما•بني

بلدان•اجلنوب.

والدور•اهلام•الذي•تلعبه•السلع•األولية•يف•ديناميات•الصادرات
فيما•بني•بلدان•اجلنوب•يعكس،•يف•مجلة•أمور،•الزيادة•السريعة•يف
املعدين• الوقود يف اجلنوب بلدان بني فيما للتجارة املطلقة القيمة
املنتجات فئات فئة•من أي كثريًا•من بسرعة•أكرب منت واملعادن،•اليت

)الشكل•8-1(. األخرى،•وخاصة•منذ•عام•2008

الشكل 8-1

تطور صادرات البلدان النامية، حبسب الفئة العامة للمنتجات، 2012-1995
)األرقام•القياسية،•1995=100(
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صادرات البلدان النامية إيل البلدان املتقدمةالتجارة بني بلدان اجلنوب

املنتجات الزراعية
الوقود املعدين والشحم واملواد املتصلة ا
اإللكترونيات باستثناء األجزاء واملكونات

أجزاء ومكونات السلع الكهربائية واإللكترونية
الركازات واملعادن واألحجار الثمينة والذهب غري النقدي

املصنوعات الكثيفة العمالة والكثيفة املوارد
املصنوعات املنخفضة املهارات والكثيفة التكنولوجيا
املصنوعات املتوسطة املهارات والكثيفة التكنولوجيا
املصنوعات املرتفعة املهارات والكثيفة التكنولوجيا

UNCTADstat،•مصفوفة•جتارة•البضائع. حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:

ومن•ناحية•أخرى،•ويف•حني•كانت•صادرات•البلدان•النامية
املنخفضة• املصنوعات فإن أقل، بسرعة تنمو املتقدمة البلدان إىل
عمومًا• متثل كانت التكنولوجيا وكثيفة املهارة والعالية واملتوسطة
فئات•املنتجات•األكثر•دينامية•يف•التجارة•بني•اجلنوب•والشمال
بعد• الثانية املرتبة حتتل كانت حيث خالل•الفترة•2012-1995،

الوقود•املعدين.

وإمجااًل،•ليس•هناك•كثري•من•األدلة•اليت•تدعم•الرأي•القائل
لنمو• بأن•التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•أصبحت•حمركًا•مستقاًل
البلدان•النامية.•بل•إن•الروابط•الوثيقة•بني•ديناميات•التجارة•فيما•
والتجارة األولية• السلع• وجتارة• جهة،• من• اجلنوب،• بلدان• بني•
داخل•شبكات•اإلنتاج•الدولية•اليت•تتوجه•يف•النهاية•إىل•أسواق•
البلدان•املتقدمة،•من•ناحية•أخرى،•تشري•باألحرى•إىل•أن•االخنراط
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التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•رمبا•مل•يفعل•شيئًا•ُيذكر•للحد•من•
ضعف•البلدان•النامية•إزاء•صدمات•التجارة•اخلارجية.•غري•أنه•إذا•
استطاعت•البلدان•النامية•التحول•إىل•استراتيجية•للنمو•تفرد•دورًا•
املصنعة وارداهتا من أكرب حصة ستتوجه املحلي، الطلب لنمو أكرب
من•إعادة•تصديرها•إىل لالستخدام•النهائي•يف•أسواقها•املحلية•بداًل
البلدان•املتقدمة.•وميكن•ملثل•هذا•التحول•أن•يزيد•أيضًا•مسامهة•
التجارة•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•يف•منو•الناتج•يف•البلدان•النامية.

ويعزز•ذلك•احلجج•الداعية•لتجديد•دور•الطلب•املحلي•
كمحرك•للنمو•املستدام•واملتوازن•لالقتصاد•العاملي.•وهناك•جمموعة
أخرى•من•األوضاع•املعاكسة•اليت•تتصل•باالخنفاض•النسيب•ألداء•
ازدياد من• تنشأ• اليت• األوضاع• وهي• النامية،• البلدان• يف• النمو•
عدم•استقرار•تدفقات•رؤوس•األموال.•وقد•شهدت•االقتصادات•
رؤوس تدفقات• ملسار• مفاجئًا• انتكاسًا• األمر• واقع• يف• الناشئة•
عام•2013،•وذلك•يف أوائل• تلقتها•حىت• اليت• الكبرية• األموال•
أعقاب•البوادر•األوىل•الحتمال•قيام•جملس•االحتياطي•االحتادي•
يف•الواليات•املتحدة•بسحب•التسهيالت•الكمية•يف•حزيران/يونيه•
2013،•مما•أدى•إىل•تفاقم•حالة•انعدام•اليقني•يف•األسواق•املالية،•
مع•ينطوي•عليه•ذلك•من•تداعيات•حمتملة•على•سياسات•االقتصاد•

الكلي•يف•العديد•من•البلدان•النامية.

املالي الضعف إزاء عدم االستقرار  -3

األموال•عرب القوي•يف•حركة•رؤوس• االرتفاع• تواكب•
املاضي•مع•زيادة•يف القرن• السبعينات•من• احلدود•منذ•منتصف•
حصة•البلدان•النامية•املتلقية•لتدفقات•رؤوس•األموال•الدولية.•غري
أن•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•البلدان•النامية•نادرًا•ما•كانت•تظهر
انتكاسات• تتخللها ما كثريًا بل سلس، حنو على لالستمرار مياًل
مفاجئة.•كما•أن•ارتباط•ذلك•بدورات•االزدهار•والكساد•يف•أسعار
االئتمان•واألصول•املحلية•قد•تسبب•بصورة•متكررة•يف•حدوث
أزمات•حادة•يف•تلك•البلدان.•وكان•احلجم•اهلائل•لتدفقات•رؤوس
األموال•من•البلدان•املتقدمة•إىل•البلدان•النامية،•اليت•مل•تكن•تدفعها
سوى•تعديالت•طفيفة•يف•احلوافظ•املالية،•مييل•إىل•زعزعة•استقرار
اقتصادات•البلدان•األخرية،•على•النحو•الذي•يناقشه•الفصل•الثالث

من•هذا•التقرير.

للبلدان املايل• الضعف• يف• يساهم• آخر• هام• عامل• ومثة•
األسواق، يف• األسعار• تكوين• بآليات• ما•يتصل• وهو• النامية،•

اليت األساسية،• السلع• وأسواق• الصرف• أسعار• ذلك• مبا•يف•
ميكن•أن•تترك•تأثريًا•قويًا•على•البلدان•النامية.•فالوجود•املتزايد•
قد األساسية• السلع• أسواق• يف• املالية• األوراق• لتجار• بسرعة•
العرض بني• االرتباط• متييع• إىل• مما•أدى• السوق،• آليات• جتاوز•
اآلجلة• السلع ومعاملة األساسية للسلعة النهائيني الطلب أو
إجراء إىل• مييلون• التجار• وملا•كان• ماليًا.• رصيدًا• باعتبارها•
بأسواق املتعلقة• املعلومات• أساس• على• املواقف• يف• التغيريات•
األصول•األخرى،•بغض•النظر•عن•الظروف•السائدة•يف•أسواق•
إجيابية توليد•عالقة• إىل• مييلون• فإهنم• املحددة،• األساسية• السلع•
اليت والعمالت• )األسهم،• األصول• خمتلف• فئات• أسعار• بني•
وأسعار املناقلة،• جتارة• عمليات• يف• كأهداف• عادة• تستخدم•
الشكل•9-1 ويبني• •.)TDR 2009, chap. II( األساسية(• السلع•
مترابطة مل•تكن• األصول،• من• خمتلفة• أنواع• أسعار• أن• كيف•
حىت•أوائل•عام•2000،•قد•أصبحت•مترابطة•إىل•حد•كبري•منذ•
عام•2002،•وخباصة•منذ•عام•2008.•وتشري•حتركات•األسعار
األكثر•تزامنًا•بني•تلك•األصول•إىل•ضعف•يعتري•عمل•أساسيات
العملة• قيمة فارتفاع أسواقها. من كل يف األسعار تكوين
عام•أوضاع بوجه• ال•يعكس• املثال،• سبيل• على• أو•اخنفاضها،•
احلساب•اجلاري•يف•العديد•من•االقتصادات•النامية؛•فقد•زادت•
على• واحلقيقية االمسية القيمة حيث من الربازيلي، الريال قيمة
مرة زادت• مث• و2008،• •2006 عامي• بني• فيما• سواء،• حد•
من• الرغم على ،2011 ومنتصف 2009 عامي• بني• أخرى•
بني فيما• وباملثل،• اجلاري؛• احلساب• ميزان• املستمر•يف• التدهور•
الصرف قيمة•سعر• زادت• •،2008 عام ومنتصف عام•2003
احلقيقيREER )21(•يف•تركيا•بنحو•50•يف•املائة،•بالتوازي الفعلي

مع•ازدياد•العجز•تدرجييًا•يف•حساهبا•اجلاري.

وقد•تفاقم•هذا•التطور•من•جراء•انتشار•نظم•املعلومات•
املتاجرة• ومبادئ البيانات نفس على تعتمد اليت والنماذج
•،momentum trading اللحظية" "املتاجرة يسمى ما قبيل )من
املخاطر• "حساب على القائمة اليت السلوكية االستجابات أو
"املتاجرة عامة،• بصفة• أو،• •،risk-on/risk-off حلظية" بصورة
املتاجرة ما•تتم• وكثريًا• •.)algorithmic trading اخلوارزمية"•
املعتمدة•على•هذه•النماذج•بسرعة•بالغة•)وكثريًا•ما•ُيشار•إليها•
باسم•املتاجرة•العالية•التردد•high-frequency trading(،•وهي•متيل•
املشاركون•يف القطيع،•حيث•حياكي• تسفر•عن•سلوك• أن• إىل•
السوق•سلوك•بعضهم•البعض•يف•املتاجرة،•ويتبعون•اجتاه•السعر•
لبعض•الوقت،•وحياولون•سحب•استثماراهتم•قبيل•بيع•املشاركني
UNCTAD, 2011; Bicchetti(•اآلخرين•يف•السوق•أصوهلم•مباشرة

.)and Maystre, 2012; and UNCTAD, 2012
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الشكل 9-1

اجتاهات األسعار يف أسواق األصول العاملية، 2012-1980
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مؤشر العمالت مؤشر السلع األساسية العاملي مؤشر األسهم العاملي

.Bloomberg•حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل املصدر:
يشري•مؤشر•األسهم•العاملي•إىل•املؤشر•العاملي•لشركة•مورغان•ستانلي•كابيتال•إنترناشيونال•MSCI.•ويشري•مؤشر•السلع•األساسية•العاملي•إىل• مالحظة:
مؤشر•السلع•األساسية•لستاندارد•آند•بورز•وغولدمان•ساكس•S&P GSCI.•ويشري•مؤشر•العمالت•إىل•مؤشر•مرجح•بالتساوي،•يشمل•األسعار•

•.)1 الفورية•للدوالر•األسترايل•والريال•الربازيلي•وراند•جنوب•أفريقيا•)املتوسط•1995•=•000

وإمجااًل،•تشري•األدلة•املبينة•أعاله•إىل•أن•األسعار•الرئيسية
القتصادات•البلدان•النامية•قد•تتحرك•بطرق•ال•عالقة•هلا•بأساسيات
السوق،•وبالتماشي•مع•أسعار•فئات•األصول•األخرى•مثل•األسهم.
وما•يترتب•على•ذلك•من•ازدياد•درجة•االرتباط•يف•أحناء•السوق
العاملية املالية األسواق جعل خطر على ينطوي القطيع سلوك وتفشي
"أكثر•انكشافًا"،•مبعىن•أن•يراهن•مجيع•املشاركني•يف•السوق•تقريبًا
نظري على العثور صعوبة من يزيد مما السوق، من اجلانب نفس على

نسبيًا• ثانوية أحداثًا أن يف لذلك الطبيعية النتيجة وتتمثل متماثل.
ميكن•أن•تفضي•إىل•تغيري•حاد•يف•االجتاه•يف•األسواق•املالية•أو•اليت
تطغى•عليها•األمَوَلة.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•مثل•هذه•التغريات
النقدية• السياسات يف للتغريات حساسية أكثر تكون قد األسعار يف
للبلدان•املتقدمة،•أو•يف•تصور•املخاطر•العامة•القائمة•يف•تلك•البلدان،
أساسية• سلع أسواق يف والطلب العرض ظروف على للتركيز منها

حمددة•ويف•البلدان•النامية.
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الحوا�صي

رغم•إعادة•بناء•وإصالح•منشآت•إنتاج•اآلالت•يف•مناطق•مشال )1(
شرق•اليابان•اليت•أصاهبا•الزلزال•وأمواج•التسونامي،•ورغم•النمو
القوي•لصادرات•اليابان•إىل•كثري•من•البلدان•النامية•يف•أفريقيا
وأمريكا•الالتينية•وغرب•آسيا،•فقد•تراجع•إمجايل•صادراهتا

للعام•الثاين•على•التوايل. يف•عام•2012
كان•اخنفاض•الصادرات•من•مجهورية•إيران•اإلسالمية•يرجع )2(
يف•املقام•األول•إىل•تشديد•اجلزاءات•التجارية•املفروضة•من
جانب•الواليات•املتحدة•واالحتاد•األورويب.•ونتيجة•لذلك،•فإن
صادراهتا•من•النفط•اخلام•ومزيج•مركبات•اهليدروكربونات•الثقيلة
يف•املائة، 40 حبوايل تقلصت الطبيعي الغاز جانب إىل املنتجة
باملقارنة• ،2012 عام يف يوميًا برميل مليون 1.5 قرابة لتبلغ

.2011 عام يف يوميًا برميل مليون 2.5 ب
للوهلة•األوىل،•يبدو•هذا•التطور•لصادرات•جمموعة•االقتصادات )3(
اآلسيوية•الناشئة•متعارضًا•بعض•الشئ•مع•األمناط•السائدة•يف
املناطق•النامية•األخرى.•غري•أنه•يتعني•النظر•إىل•هذا•املعدل
يف•املائة(•بشئ•من•احلذر.•فهو،•أواًل، 6.2( نسبيًا املرتفع
اليت• نسبيًا املنخفضة للمستويات نتيجة منه جانب يف يأيت
حدثت•يف•أوائل•عام•2012،•واليت•ميكن•أن•تعكس•إىل•حد
فإن• وثانيًا، اجلديدة. الصينية بالسنة املرتبطة التشوهات ما
بيانات•التجارة•القوية•اليت•يوردها•مكتب•التحليل•االقتصادي
يف•هولندا•للفترة•من•كانون•الثاين/يناير•إىل•نيسان/أبريل•2013
تتباين•مع•املؤشرات•األكثر•سلبية•املستقاة•من•أرقام•اجلمارك
فوفقًا• .2013 وحزيران/يونيه• أيار/مايو• لشهري• الصينية•
بنسبة• الصني صادرات قيمة تقلصت األخري، املصدر هلذا
سنة،• قبل عليه كانت عما حزيران/يونيه يف املائة يف 3.1
يف•املائة•يف•أيار/مايو. 1 يبلغ كان هزيل معدل عن باخنفاض
يف•املائة•يف ويف•غضون•ذلك،•اخنفضت•الواردات•بنسبة•0.7
حزيران/يونيه،•من•سنة•ألخرى،•بعد•أن•كانت•قد•تراجعت
يف•املائة•يف•أيار/مايو.•وثالثا،•ُيفترض•أن•الزيادة 0.3 بنسبة
يف•املائة،•من•سنة•ألخرى،•يف•قيمة•الصادرات 17.4 البالغة
يف• تعكس للفترة•كانون•الثاين/يناير•-•نيسان/أبريل•2013
احلقيقية قيمتها من بأعلى الفواتري كتابة ممارسات منها جانب
الرينمينيب• قيمة ارتفاع على يضاربون مصدرون هبا يقوم اليت

تتخذ• "فاينانشيال•تاميز"،•"الصني )العملة•الصينية(•)صحيفة
أيار/مايو إجراءات•صارمة•ضد•صفقات•التصدير•املزورة"،•6
2013(.•كما•أن•هذه•املمارسات•تؤثر•على•بيانات•مكتب
ولثالثة التجارة. بإحجام املتعلقة هولندا يف االقتصادي التحليل
أسباب•على•األقل،•يظل•من•الصعب•إدراك•جممل•حجم•التباطؤ
يف•املنطقة.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•من•املرجح•متامًا•أن•تكون
الضغوط•اليت•تعرضت•هلا•سوق•النقد•يف•الصني•واالرتفاع•غري
تغريات• على بالغة بدرجة تتوقف اليت للمخزونات، املتوقع
النمو•يف•االقتصاد،•قد•لعبت•هي•األخرى•دورًا•يف•هذه•األرقام
املنخفضة•للتجارة•يف•اآلونة•األخرية.•ومع•ذلك،•تتواتر•أدلة
غري•مؤكدة•على•حدوث•تراجع•ملحوظ•يف•النشاط•الصناعي،
مثل•حدوث•اخنفاض•يف•الناتج•ويف•الطلبيات•اجلديدة،•مبا•يشري
إىل•أن•التباطؤ•يف•الصني•ميكن•أن•يستمر•يف•األشهر•املقبلة
التحويلية الصناعة "بياناتضعف تاميز"، "فاينانشيال )صحيفة
متوز/يوليه•2013(. تثري•املخاوف•حول•النمو•يف•الصني"،•1
املتحدة،•مكتب•إحصاءات بالواليات• العمل• انظر:•وزارة• )4(
http://www.bls.gov/news. الشبكي: املوقع على العمل،

.release/empsit.t15.htm

http://•:انظر:•مكتب•إحصاءات•اليابان،•على•املوقع•الشبكي )5(
.www.stat.go.jp/english/data/roudou/lngindex.htm

متامًا•باألرقام•املطلقة:•فقد•خسر كان•هذا•االخنفاض•شاماًل )6(
من• األخري الربع بني فيما وظيفة ماليني االحتاد•األورويب•5
والربع•األخري•من•عام•2012؛•وخسرت•الواليات عام•2007
األول/ديسمرب• كانون بني فيما وظيفة مليون املتحدة•3.5
وكانون•األول/ديسمرب•2012؛•ويف•اليابان،•اخنفضت 2007
مليون•وظيفة•فيما•بني•كانون•األول/ديسمرب العمالة•مبقدار•1.5
وأيار/مايو•2013،•رغم•أن•ذلك•رمبا•كان•يرجع•يف 2007
السكان تقلصحجم حيث دميغرافية، اجتاهات إىل منه جانب
بني• فيما شخص مليون العمل•مبقدار•5.2 الذين•يف•سن•
للجماعات اإلحصائي املكتب انظر: عامي•1998•و2012.
http://epp.eurostat.ec.europa.•:األوروبية،•على•املوقع•الشبكي
eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/

املتحدة،•مكتب بالواليات• العمل• data/database؛•ووزارة•
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http://www.bls.gov/ الشبكي:• املوقع• على• العمل،• إحصاءات•
news.release/empsit.t15.htm؛•ومكتب•إحصاءات•اليابان،•

http://www.stat.go.jp/english/data/•:على•املوقع•الشبكي
.roudou/lngindex.htm

أو•أي• ختفيضه• جيري• إنفاق• ألي• تبعًا• املضاِعفات• ختتلف• •)7(
ضرائب•جيري•مجعها،•وأكثرها•تكلفة•هي•التخفيضات•يف•
)أقل• أدىن•بكثري• فاملضاِعفات•تكون• اإلنفاق•االستثماري.•
من•0.6•عمومًا(•إذا•ما•اتبعت•سياسات•موثوق•هبا•لضبط•
أوضاع•املالية•العامة•)أي•إذا•ما•كانت•األسواق•مقتنعة•بأن•
التدابري•املعلنة•لضبط•األوضاع•سُتنفذ•بالكامل•وستستمر(.•
واستنادًا•إىل•هذه•االعتبارات،•رأى•املصرف•املركزي•األورويب•
أنه•"يف•حني•قد•يكون•هناك•تراجع•مؤقت•يف•النمو•نتيجة•
لضبط•أوضاع•املالية•العامة،•فإن•التكيف•املايل•املصمم•جيدًا•
يؤدي•إىل•حتسن•دائم•يف•التوازن•اهليكلي،•ويترك•بالتايل•أثرًا•
مواتيًا•على•مسار•نسبة•الديون•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•
وبناء•عليه،•فإن•تأجيل•التكيف•الالزم•يف•امليزانية•ليس•بالبديل•
املوثوق•به•إلجراء•تصحيحات•االختالالت•املالية•يف•التوقيت•

.)ECB, 2012: 81(•"السليم
تبني•متارين•أخرى•لوضع•النماذج•أيضًا•أن•املضاِعفات•املالية• •)8(
ميكن•أن•تترك•أثرًا•أكرب•على•الناتج•املحلي•اإلمجايل•تبعًا•ملا•يلي•
للسياسات،• األولية• الصدمة• تكوين• •’1’ األول:• املقام• يف•
’2’•ما•إذا•كانت•الصدمة•التوسعية•مقترنة•بسياسات•إلعادة•
توزيع•الدخل.•وأساسًا،•إذا•ما•أدرجت•اآلثار•التصاعدية•لتوزيع•
الدخل•يف•تصميم•التدابري•املالية،•فإن•االستجابة•اإلجيابية•بزيادة•
اإلنفاق•احلكومي•تكون•أكرب.•ويف•الوقت•نفسه،•فإن•األثر•
السليب•الذي•تتركه•زيادة•الضرائب•والتحويالت•واإلعانات•
الصافية•على•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يكون•أصغر•إذا•ما•كانت•
تتألف•من•معدالت•أعلى•للضرائب•املباشرة،•بينما•يكون•أكرب•

إذا•ما•كانت•تتألف•من•حتويالت•اجتماعية•أقل.
زيادة• تتركه• الذي• الكلي• األثر• فإن• احلسابية،• الناحية• من• •)9(
اإلنفاق•العام•املمولة•من•الديون•على•نسبة•الدين•العام•إىل•
املايل،• املضاِعف• قيم• على• يتوقف• اإلمجايل• املحلي• الناتج•
واإليرادات•العامة•كنسبة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•وصدمة•
الديون•األولية•كنسبة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•فبافتراض•
مضاِعف•يبلغ•1.3•ونسبة•أولية•للديون•إىل•الناتج•املحلي•
الناتج• اإلمجايل•تبلغ•60•يف•املائة•ونسبة•إيرادات•عامة•إىل•
املحلي•اإلمجايل•تبلغ•35•يف•املائة،•على•سبيل•املثال،•فإن•زيادة•
اإلنفاق•العام•بنسبة•5•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•من•
شأهنا•أن•ختفض•نسبة•الديون•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل•إىل•
59•يف•املائة.•غري•أن•املناقشة•التجريبية•هي•مناقشة•اقتصادية•
يف•األساس،•وتدور•حول•مناقشة•"اإلقصاء".•وكما•ورد•يف•
تقرير•التجارة•والتنمية•لعام•2011:•"فبالنسبة•للذين•يعتقدون•
بالتأثريات•اإلقصائية،•فإن•الزيادات•يف•اإلنفاق•العام•تقلل•من•
اإلنفاق•اخلاص.•ويف•هذه•احلالة،•فإنه•إما•أن•ُيموَّل•اإلنفاق••

اليت• لفائدة• ا أسعار• ارتفاع• إىل• ويقود• باالقتراض،• لتكميلي• ا
ختفِّض•االستثمار•واالستهالك،•أو•أن•احلكومة•ختتار•زيادة•
الضرائب•لسد•الفجوة•املالية،•مما•يقلل•من•الدخل•املتاح•والطلب•
اخلاصني.•ومن•هنا،•فإن•التحفيز•العام•سيكون•أمرًا•ال•قيمة•
له•يف•أفضل•األحوال،•بل•وقد•يأيت•بعكس•النتائج•املرجوة•
إذا•ما•زاد•من•مشاعر•القلق•يف•صفوف•املستثمرين•اخلاصني.•
النقد• الرأي• تدعم•هذا• اليت• النظرية• النماذج• وقد•واجهت•
بسبب•افتراضاهتا•غري•الواقعية•-•مثل•البصرية•الكاملة،•وآفاق•
التخطيط•الالمتناهية،•وكمال•األسواق•الرأمسالية،•واالفتقار•
إىل•التأثريات•التوزيعية•من•خالل•فرض•الضرائب•-•مما•جيعلها•
غري•مناسبة•لقرارات•السياسات•يف•العامل•احلقيقي.•وعلى•وجه•
اخلصوص،•فإن•نقطة•انطالقها•تفترض•عادة•العمالة•الكاملة،•
يف•حني•أن•النقاش•يدور•بالتحديد•حول•سبل•االنتعاش•من•
اهلبوط•االقتصادي.•على•أنه•حىت•يف•األوقات•ذات•الطابع•
العادي•األشد،•فإن•األدلة•التجريبية•لإلقصاء•تكون•ضعيفة•يف•

أحسن•األحوال".
قد•يكون•"للحيز•املايل"•معاٍن•خمتلفة.•واملعىن•األكثر•مشواًل• •)10(
وفائدة•من•زاوية•علم•االقتصاد•يتمثل•يف•القدرة•على•توليد•
حافز•مايل•يكون•من•شأنه•حتسني•األوضاع•االقتصادية•واملالية•
يف•األجل•املتوسط•إىل•الطويل.•ومن•هنا،•فحىت•إذا•كان•بلد•
ما•يعاين•من•ارتفاع•أشكال•العجز•املايل•وارتفاع•نسبة•الدين•
الناتج•املحلي•اإلمجايل،•فإن•احلكومة•تظل•متتلك• العام•إىل•
حيزًا•ماليًا،•من•منظور•دينامي،•إذا•ما•استطاعت•الوصول•
إىل•متويل•منخفض•التكلفة•واالستفادة•من•االرتفاع•اهلائل•
للمضاِعفات•املالية•اليت•توجد•أثناء•فترات•الركود•االقتصادي.•
أما•النظرة•الثابتة•للحيز•املايل،•فتكتفي•مبقارنة•املستوى•احلايل•
للدين•العام•أو•العجز•مبستوى•بعينه•)وهو•ما•قد•يكون•مستوى•
حتدده•احلكومة•بنفسها•أو•تتفق•عليه•مع•صندوق•النقد•الدويل•

أو•املفوضية•األوروبية(.
الدخل• الدخل•)أو• الدخل•األويل•يكمله•إعادة•توزيع• هذا• •)11(
الثانوي(•اليت•تقوم•هبا•الدولة•من•خالل•الضرائب•املباشرة•

والتحويالت•الشخصية.
يتضح•اجتاه•حصة•دخل•العمل•لالخنفاض•يف•قيمته•املطلقة• •)12(
فبالقيم•املطلقة،•ظل•منو•األجور• والنسبية•على•حد•سواء.•
احلقيقية•للسكان•يف•الشرائح•الدنيا•من•توزيع•الدخل•منخفضا،•
أو•حىت•سلبيا،•يف•العديد•من•البلدان•املتقدمة•على•مدى•العقود•
القليلة•املاضية•)انظر،•على•سبيل•املثال،•TDR 2010(.•أما•يف•
البلدان•النامية،•فقد•كان•هناك•منو•لألجور•بدرجة•كبرية،•وإن•
كان•قد•عاد•إىل•التباطؤ،•بل•وتوقف•يف•كثري•من•احلاالت،•
منذ•بداية•األزمة•املالية•األخرية•)Ashenfelter, 2012(.•وبالقيم•
النسبية،•تشري•أيضًا•التحليالت•التجريبية•املتاحة•لتوزيع•الدخل•
التفاوت•يف• اليت•تغطي•بلدان•خمتلفة،•إىل•ازدياد• الوظيفي،•
توزيع•القيمة•املضافة.•وراحت•حصة•دخل•العمل•يف•إمجايل•
 Storm and(•الدخل•تنخفض•يف•مجيع•البلدان•املتقدمة•تقريبًا
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Naastepad, 2012; TDR 2012(.•ويف•البلدان•النامية،•ورغم•

أن•األدلة•التجريبية•أكثر•ندرة•وأقل•جتانسا،•فقد•اخنفضت•
هذه•احلصص•أيضا،•يف•املتوسط،•وإن•كان•املسار•قد•انعكس•
يف•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة•يف•عدد•من•بلدان•أمريكا•
 Stockhammer, 2012; TDR(•الالتينية•وجنوب•شرق•آسيا

.)2012

بالنظر•إىل•االقتصاد•العاملي•ككل،•يبني•أوناران•وغاالنيس• •)13(
)Onaran and Galanis, 2012(•أن•التراجع•املتزامن•واملستمر•
يف•حصة•األجور•يؤدي•إىل•تباطؤ•النمو•العاملي.•وعالوة•على•
البلدان• فرادى• ل••16•من• تفصياًل• أكثر• ذلك،•ويف•دراسة•
األعضاء•يف•جمموعة•العشرين،•جيد•املؤلفان•أن•9•من•هذه•
البلدان•تظهر•ارتباطًا•إجيابيًا•بني•منو•األجور•ومنو•الناتج•املحلي•
تظهر• اليت• املتبقية• السبعة• االقتصادات• بني• ومن• اإلمجايل.•
ارتباطًا•سلبيًا•بني•منو•األجور•ومنو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•
عند•النظر•إليها•بصورة•منفردة،•سجلت•أربعة•منها•فعليًا•
معدالت•منو•أدىن•عندما•واجهت•اخنفاضًا•متزامنًا•يف•حصة•
األجور.•كما•وجدا،•عالوة•على•ذلك،•أنه•عندما•تنخفض•
حصص•األجور•يف•كل•االقتصادات•يف•نفس•الوقت،•تنكمش•
 Galbraith,(•هذه•االقتصادات•األربعة•أيضًا.•ويصل•غالربيث
2012(•إىل•استنتاج•مماثل•استنادًا•إىل•دراسة•جتريبية•واسعة•

النطاق•تغطي•بلدان•كثرية•على•مدى•زمين•طويل.•غري•أنه•
يف•هذه•احلالة،•يتبني•أن•األثر•السليب•الذي•يتركه•التوزيع•غري•
املتساوي•على•النمو•يتأثر•بقوة•بطبيعة•التغريات•يف•توزيع•
الدخل،•فضاًل•عن•تأثره•بالسياق•االجتماعي•-•االقتصادي•
ومبستوى•التطور.•فالتطورات•يف•القطاع•املايل•يف•الواليات•
املتحدة،•على•سبيل•املثال،•تسهم•يف•تشكيل•تأثري•تغريات•
توزيع•الدخل•على•االستهالك.•فمن•ناحية،•ُيعد•منو•القطاع•
املايل•حمددًا•رئيسيًا•من•حمددات•التدهور•السريع•يف•توزيع•
الدخل.•)تؤكد•عينات•البيانات•الواسعة•أن•البلدان•واملدن•
اليت•تستضيف•أنشطة•مالية•بشكل•غالب•تظهر•أيضًا•درجة•
مرتفعة•من•التفاوت•يف•توزيع•الدخل(.•ومن•ناحية•أخرى،•
فإن•قدرة•القطاع•املايل•على•توفري•االئتمانات•لتيسري•االستهالك•
املعيشية،•وهو• إنفاق•األسر• التأثري•على• تكون•وسيطًا•يف•
ما•ميكن•أن•يستمر•حىت•اندالع•أزمة•جديدة.•ويف•البلدان•
أنه•يوجد•يف• •)Galbraith, 2012(•النامية،•يؤكد•غالربيث
األجل•الطويل•منط•يف•التفاوت•مماثل•ملا•طرحه•كوزنيتس،•
أال•وهو•أن•ازدياد•التفاوت•يف•املراحل•املبكرة•من•التطور•
مضي• مع• الدخل• توزيع• يف• التحسن• من• أشكال• يعقبه•
التطور•قدمًا.•غري•أنه•يف•بعض•املراحل•وبطرق•حمددة،•تؤثر•
ينتقل• اليت• الطريقة• املايل•أيضًا•على• القطاع• التطورات•يف•
هبا•التفاوت•إىل•اإلنفاق.•واألدلة•املستقاة•من•الصني،•على•
سبيل•املثال،•تبني•أن•ازدياد•حصة•الدخل•القومي•املتنامي•
تسهم•يف•املضاربات•املالية•ويف•فقاعات•أسواق•العقارات،•
وبالتايل•فإن•استهالك•األسر•املعيشية•ال•يرتفع•بنفس•سرعة•

ارتفاع•الدخل•القومي.

وفقًا•ملنسكي•)Minsky, 1982(،•فإن•أحد•أسباب•صعوبة• •)14(
االنتعاش•من•الكساد•العظيم•يف•الثالثينات•من•القرن•املاضي•
كان•يتمثل•يف•صغر•حجم•اإلنفاق•العام•حوايل•سنة•1930،•
حيث•مل•يكن•يتجاوز•10•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•

للواليات•املتحدة.
على•سبيل•املثال،•فإن•عجزًا•يبلغ•3.6•يف•املائة•من•الناتج• •)15(
املحلي•اإلمجايل•يكون•متسقًا•مع•نسبة•ديون•مستقرة•عند•
مستوى•60•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•إذا•ما•حقق•
الناتج•املحلي•اإلمجايل•منوًا•حقيقيًا•سنويًا•يبلغ•3•يف•املائة•مع•

معامل•انكماش•للناتج•املحلي•اإلمجايل•يبلغ•3•يف•املائة.
تتعلق•هذه•االعتبارات•أساسًا•بدرجة•فعالية•املضاِعف،•تبعًا• •)16(
ملستوى•الطلب•الكلي•أو•عدمه،•وتبعًا•ألي•األطراف•اخلاصة•
تكون•مشغولة•مبيزانياهتا•اخلاصة.•ومثة•اعتبار•آخر•يف•تقييم•
فاعلية•احلكومة•يف•احلفاظ•على•الطلب•والعمالة•يتصل•بدرجة•
اليت•تتخذها•احلكومة• ثقة•األطراف•اخلاصة•يف•اإلجراءات•
)Berglund and Vernengo, 2004(.•ومبراعاة•اعتبار•مماثل،•
واستنادًا•إىل•دراسة•جتريبية•غطت•140•بلدًا•على•مدى•الفترة•
 Carrère and de(•1972-2005،•يشري•كارير•ودي•ميلو
Melo, 2012(•إىل•أن•احلوافز•املالية•تكون•فعالة•شريطة•استقرار•

بقية•االقتصاد•واحتواء•العجز•املايل.•وإمجااًل،•فإن•فعالية•اإلنفاق•
العام•يف•توليد•الطلب•وفرص•العمل•ال•تتوقف•على•العمليات•
 Kalecki,(•االقتصادية•وحدها،•بل•أيضًا•على•العمليات•السياسية

.)1943

مثلما•يقول•برنانكي،•فإن•"بعض•املراقبني•يعربون•عن•قلقهم• •)17(
إزاء•ارتفاع•مستويات•ديون•األسر•املعيشية،•وحنن•يف•جملس•
االحتياطي•االحتادي•نتابع•هذه•التطورات•عن•كثب.•غري•أن•
دواعي•القلق•إزاء•منو•الديون•ينبغي•أن•هتدئها•حقيقة•أن•أصول•
األسر•املعيشية•)وخباصة•ثروة•اإلسكان(•قد•ازدادت•بأسرع•
حىت•من•ازدياد•ديون•األسر•املعيشية".•وكان•سلفه•يف•منصب•
رئيس•جملس•االحتياطي•االحتادي،•أالن•غرينسبان،•قد•أدىل•
بتصرحيات•مماثلة•يف•شهادته•أمام•جلنة•املصارف•واإلسكان•
يف• املتحدة• الواليات• شيوخ• جملس• يف• احلضرية• والشؤون•
http:// الشبكي:• املوقع• على• )متاحة• شباط/فرباير•2005•
www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/2005/february/

.)testimony.htm

Balassa-•ُيفسر•ذلك•مبا•يسمى•تأثري•باالسا•-•صامويلسون •)18(
البلدان•األغىن• Samuelson•)أي•أن•مستويات•األسعار•يف•

تكون•بصورة•مستمرة•أعلى•من•مستوياهتا•يف•البلدان•األفقر(.
•)United Nations, 2010: table I.4(•سجلت•األمم•املتحدة •)19(
التدابري•املالية•اليت•أعلنتها•حكومات•عديدة•وقت•األزمة.•ومن•
بني•ال••55•بلدًا•املشمولة،•كانت•البلدان•العشرة•اليت•طبقت•أقوى•
تدابري•التحفيز•هي•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•باستثناء•
بلد•واحد•فحسب.•ويف•مثانية•من•هذه•البلدان،•بلغت•قيمة•تلك•
التدابري•ما•يربو•على•10•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•
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موزعة•على•سنتني•أو•ثالث•سنوات.•غري•أنه•يف•أعقاب•تنفيذ
هذه•املستويات•املرتفعة•من•احلوافز•يف•عام•2012،•رمبا•يكون
قد•حدث•حتول•يف•وترية•اإلنفاق•احلكومي.•ويالحظ•أورتيز
استعراضهما• عند ،)Ortiz and Cummins, 2013(•وكوميزن
صندوق يسجلها كما لإلسقاطات•احلكومية•حىت•عام•2016،
النقد•الدويل،•أنه•كان•هناك•حتول•حنو•التقشف•املايل•يف•119
بلدًا•يف•عام•2013،•ومن•املرجح•أن•يرتفع•الرقم•إىل•132

بلدًا•حبلول•عام•2015.

TDR 2002, Part(•2002 لعام والتنمية التجارة تقرير يتضمن )20(
chap. III ,2(•مناقشة•مبكرة•لدور•شبكات•اإلنتاج•الدولية•يف

دينامية•الصادرات•والتصنيع•يف•البلدان•النامية.
الصرف• سعر يعادل REER احلقيقي الفعلي الصرف سعر )21(
التجاريني،• الشركاء مجيع عمالت مقابل ما لعملة االمسي
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مرفق الفصل األول

سيناريوهات بديلة لالقتصاد العاملي

االقتصادية• للسيناريوهات كميًا قياسًا املرفق هذا يعرض
العاملية•حىت•عام•2030.•وهو•يهدف•إىل•توضيح•سيناريوهات
على• ومستدامة متوازنة بصورة للنمو داعمة نتيجة لتحقيق بديلة
الصعيد•العاملي،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسة•العاملية)1(.

أساسي• سيناريو حماكاة:• عمليات• ثالث• وُتعرض•
وسيناريوهان•بديالن.•السيناريو•األساسي•هو•إسقاط•يفترض•أنه
لن•تكون•هناك•تغيريات•يف•السياسة•وال•صدمات•يف•املستقبل)2(.•
سياسات• توجيه إعادة فُيفترض البديلني، السيناريوهني أما•يف•
االقتصاد•الكلي•يف•اجتاه•اعتماد•تدابري•توفر•دعمًا•أقوى•لتوسيع•
البديالن السيناريوهان هذان ويفترض الكلي. املحلي الطلب
ويتضمنان البلدان،• بني• االقتصادي• التقارب• مسار• استمرار•
اقتصاد• كل يف واملحتملة احلالية الكلية االقتصادية القيود
أو•جمموعة•من•االقتصادات.•وبعبارة•أخرى،•فإهنما•يأخذان•يف•
التفاعالت• عن فضاًل هبما، اخلاصة اهليكلية األوضاع االعتبار
بني•البلدان•من•خالل•التجارة•والنشاط•املايل.•والفارق•الرئيسي•
يف•أحدمها•تشارك•مجيع•البلدان بني•السيناريوهني•البديلني•هو•أن

يف•جهد•لسياسة•عامة•حيركها•الطلب•)السيناريو•ألف(،•أما•يف•
السيناريو•اآلخر،•فال•تتبىن•هذا•املوقف•لسياسة•بديلة•على•صعيد•
االقتصاد•الكلي•سوى•االقتصادات•النامية•واقتصادات•األسواق•

الناشئة•)السيناريو•باء(.

الكلي، االقتصاد منطق على البديالن السيناريوهان ويرتكز
تنسيق عمليات يناقشان ال فإهنما وبالتايل، السياسية. اجلدوى وليس
السياسات•اليت•قد•تلزم•على•الصعيدين•اإلقليمي•أو•العاملي،•كما•أهنما
ال•يتضمنان•أي•احتمال•حلدوث•مثل•هذه•العمليات.•غري•أنه•حىت•على
هذه املحاكاة عمليات فإن السياسية، العمليات مناقشة عدم من الرغم
يستهدف• منسق جهد بذل عن تنجم اليت املزايا توضيح على تعمل
استمرار•التوسع•يف•الطلب•العاملي.•فلو•ُترك•األمر•لعمل•األسواق
وحدها،•ملا•كانت•هناك•يف•العامل•ككل•أية•آليات•ذاتية•التكيف
لضمان•االتساق•بني•سياسات•فرادى•البلدان•وجتنب•املفاضالت
السلبية•واخلسائر•يف•جمال•الرعاية•االجتماعية.•وقد•توفر•القياسات
خيارات ملناقشة ملموسًا منوذجًا السياسات لصناع هنا املبينة الكمية

عليهم. املطروحة السياسات

افتراضات السياسات في السيناريوهين البديلين

طبيعة• يف سواء حد على وباء ألف السيناريوهان يشترك
تغيريات•السياسات•املفترضة،•ولكن•ُيفترض•يف•السيناريو•ألف•أن
البلدان،•املتقدمة•والنامية•واالقتصادات•االنتقالية•على•حد مجيع تنتهج
سواء،•مزيدًا•من•السياسات•التوسعية•على•صعيد•االقتصاد•الكلي•إىل
املجاالت• يلي وفيما بلد. كل يف النمو تعزز بيئة لتهيئة الالزم احلد

السياسات: يف املفترضة للتغيريات الرئيسية

• العام،•من•حيث•اإلنفاق•ومن	 إسناد•دور•أقوى•للقطاع•
حيث•القرارات•املتعلقة•بالضرائب•على•حد•سواء.•ويهدف
املوقف•املايل•االستباقي•إىل•اإلسهام•يف•استقرار•منو•الطلب
املادية• التحتية البنية خالل من اإلنتاجية القدرة وتعزيز
واالجتماعية،•وتوفري•احلوافز•لالستثمارات•اخلاصة•واتباع

املناسبة. واهليكلية الصناعية السياسات
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• اختاذ•تدابري•هتدف•إىل•توزيع•أكثر•عدالة•للدخل•من•خالل	
وضع•حد•أدىن•لألجور•واستحداث•ضرائب•مباشرة•وبرامج
لتعزيز•الرعاية•االجتماعية.•وهذه•التدابري،•اليت•ستؤدي•على
حنو•فعال•لزيادات•يف•األجور•أقرب•إىل•متوسط•الزيادة•يف
اإلنتاجية،•سوف•تلعب•دورًا•مزدوجًا:•حيث•ستساعد•على
التوسع،• هلذا ونتيجة الكلي، الطلب يف التوسع استمرار
ستؤدي•إىل•حتسينات•يف•اإلنتاجية•من•خالل•آليات•التقدم

الطلب. حيركها اليت التقين

• األنظمة•	 وحتسني داعمة وائتمانية نقدية سياسات انتهاج
الفائدة•وتوافر•االئتمان املالية.•وُيفترض•أن•تدعم•أسعار•
يف املفرط االرتفاع جتنب مع والعام، اخلاص القطاعني نشاط
قيمة•األصول•أو•اهلشاشة•املالية•للمؤسسات•اخلاصة•والعامة.

• ُيفترض•أن•تكون•سياسات•الضرائب•واإلنفاق•متسقة•مع	
التحسن•يف•األوضاع•املالية•للقطاعات•العامة•يف•البلدان•اليت
كانت•تعاين•من•الضغوط•يف•اآلونة•األخرية.•ويف•مثل•هذه
احلاالت،•سيزداد•اإلنفاق•احلكومي•مبعدل•أبطأ•من•منو•الناتج
املحلي•اإلمجايل،•ولكنه•سيوفر•رغم•ذلك•حوافز•اقتصادية
1 على بكثري تزيد مالية مضاِعفات إنفاق خالل من كبرية
)كما•هو•موضح•يف•القسم•باء•من•هذا•الفصل(.•وباملثل،
ُيفترض•حتسن•األوضاع•املالية•بفضل•زيادة•الضرائب•املفروضة

العمالة. الكثيفة غري القطاعات على

• أما•على•الصعيد•اخلارجي،•فإن•تلك•التغيريات•يف•السياسات	
تنطوي•على•إحداث•إصالحات•يف•النظم•النقدية•واملالية
الدولية.•ويف•هذين•السيناريوهني،•ُيفترض•أن•تؤدي•التعديالت
التدرجيية•ألسعار•الصرف•االمسية•واحلقيقية•إىل•احلد•من
ولتضييق• االقتصادية. التنمية وتعزيز العاملية االختالالت
االختالالت•التجارية•واملالية•على•حد•سواء•دون•تعديالت
انكماشية•يف•بلدان•العجز،•ُيفترض•أن•تسهم•بلدان•الفائض
مسامهة•أكرب•من•بلدان•العجز•من•خالل•تدابري•ترمي•إىل•تعزيز
الصادرات وتنويع للتصنيع الظروف ولتهيئة املحلي. الطلب
البلدان لتلك تتوافر أن أيضًا ُيفترض النامية، البلدان يف
دون•متييز•إمكانية•الوصول•إىل•األسواق،•وأن•تكون•هناك
آليات•لتعزيز•التعاون•فيما•بني•بلدان•اجلنوب،•مبا•يف•ذلك
املبني• النحو على للبيئة، الصديقة التكنولوجيات جمال يف
أدناه.•كما•ُيفترض•أن•يؤدي•التنظيم•األفضل•ألسواق•السلع
األساسية•إىل•احلد•من•التأثري•الضار•اليت•تتركه•"أمَوَلة"•تلك

األسواق•على•األسعار•األولية•وأسعار•الطاقة.

• بينها•حوافز•االستثمار	 تدابري،•من• اختاذ• ُيفترض•كذلك•
اخلاص•واإلنفاق•احلكومي•والضرائب،•ملواجهة•التحديات
الكربون• انبعاثات ختفيف على املساعدة خالل من البيئية
البيئي)3(.•وُيفترض•إعطاء•أولوية•لالستثمارات والتدهور
يف•االبتكارات•التكنولوجية•لزيادة•كفاءة•إنتاج•واستخدام
الطاقة•واملدخالت•األولية.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ستهدف
السياسات•الصناعية•ملصدري•الطاقة•والسلع•األولية•إىل•زيادة
أكثر اجلديدة التكنولوجيات وستصبح االقتصادي. التنويع
تطورًا،•وستتوافر•بنفس•السرعة•اليت•توافرت•هبا•التطورات

التكنولوجية•األخرى•يف•التاريخ•احلديث.

ويف•السيناريو•باء،•ُيفترض•أن•تبقي•البلدان•املتقدمة•على
االجتاه•السائد•حاليًا•يف•سياساهتا،•وأن•تظل•بالتايل•يف•مسار•منو
لتقليصدخل• الرامية وللضغوط املايل للتقشف نتيجة املستوى دون
العمل.•وقد•يسهم•هذا•االجتاه•األخري•يف•حتقيق•زيادة•يف•القدرة
التنافسية•يف•األسواق•اخلارجية،•وإن•كان•يسهم•أيضًا•يف•بطء•منو
االستهالك•أو•تراجعه.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•ُيفترض•أن•متضي
املبينة• السياسات جمموعة يف قدمًا واالنتقالية النامية االقتصادات
أعاله،•غري•أهنا•ستواجه•قيودًا•أشد•نظرًا•ألهنا•ستشهد•بيئة•خارجية

معاكسة•بدرجة•أكرب.

املتقدمة البلدان• ُيفترض•أن•تستمر• وباإلضافة•إىل•ذلك،•
الكربى•يف•اختياراهتا•األخرية•من•السياسات•النقدية•والنظم•املالية،
وهي•االختيارات•اليت•مل•تكترث•كثريًا•باآلثار•اجلانبية•املحتملة•على
البلدان•النامية.•وُيفترض•أن•تعمد•البلدان•النامية•إىل•تطبيق•قدر•من
الضوابط•على•رؤوس•األموال،•ولكن•يف•غياب•التعاون•الدويل،
لن•تكون•هذه•التدابري•فعالة•إال•بصورة•جزئية•فحسب.•وباملثل،•فإن
سيصبحان االقتصادية التنمية وتعزيز اخلارجية االختالالت من احلد
على• ثابتة ُيفترض، كما املتقدمة، البلدان ظلت إذا صعوبة أكثر
اجتاهات•سياساهتا•احلالية.•ففي•مواجهة•منافسة•أقسى•يف•جمال•األجور
من•جانب•البلدان•املتقدمة،•قد•ال•يكون•مبقدور•البلدان•النامية•مثاًل
السيناريو• يف تستطيعه الذي احلد إىل الوظيفي الدخل توزيع حتسني
ألف.•وباملثل،•فإن•ازدياد•فرص•الوصول•إىل•األسواق•الذي•ُيفترض
البلدان السيناريو•ألف،•إىل•تعزيز•تنويع•صادرات• أن•يؤدي،•يف•
النامية•لن•ُيطبق•إال•من•جانب•البلدان•النامية•وفيما•بينها.•وإمجااًل،
فإن•هذه•األوضاع•هتز•الثقة•والتوقعات•اليت•تؤثر•عمومًا•يف•حوافظ
عن•التكاليف•املالية. االستثمارات•ورؤوس•األموال•الثابتة،•فضاًل
كبري• متسع هناك يظل االعتبار، يف القيود هذه أخذ مع حىت ولكن
ببدائل• يتعلق فيما والناشئة النامية االقتصادات بني فيما للتنسيق

السياسات•املذكورة•آنفًا.
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نتائج السيناريوهين

من• مزيج عن النامجة للنتائج توضيحية جمموعة أدناه ترد
الرئيسية• للمناطق بالنسبة البديلني، السيناريوهني يف االفتراضات
املحلي• الناتج منو أن ككل)4(.•ويبني•الشكل•1-ألف-1 وللعامل
اإلمجايل•يكون•يف•السيناريو•ألف•أعلى•بكثري•مما•يف•السيناريو•باء
يف• يؤخذ أن ويتعني املناطق. جلميع بالنسبة األساسي والسيناريو
االعتبار•أن•األوضاع•العاملية•احلالية•هي•أوضاع•غري•مواتية•بشكل
خاص،•حيث•إن•البلدان•املتقدمة•والبلدان•النامية•على•حد•سواء

ال•تزال•تواجه•حتديات•واختناقات•هائلة•نتيجة•لألزمة•املالية.

افتراضات• النمو•املستخلصة•من• نتائج•مسارات• وتتسق•
السياسات•يف•السيناريو•ألف•مع•أمناط•حتسن•توزيع•الدخل•الوظيفي،
كما•هو•موضح•يف•الشكل•1-ألف-2.•وقد•اتسمت•السنوات•
األخرية•بتدهور•واضح•لتوزيع•الدخل•بني•قوة•العمل•واألرباح•
يف•مجيع•املناطق•تقريبًا،•مع•استثناءات•جزئية•يف•أمريكا•الالتينية•
وبعض•البلدان•اآلسيوية.•وحتسني•التوزيع•الوظيفي•أمر•مرغوب•
معتدلة بوترية قدمًا ميضي قد ولكن االقتصادية، الناحية من وممكن
لنمو• الرئيسية العوامل أحد هو التحسن هذا أن كما نسبيًا.
الطلب•الداخلي•يف•كل•بلد،•وكذلك•لنمو•نشاط•التجارة•على•
الصعيد•العاملي.•ويف•املقابل،•فإن•وفورات•احلجم•الناجتة•عن•اتساع
األسواق•املحلية•واألجنبية•تكون•حافزًا•للتقدم•التقين.•غري•أن•هذه
وحتتاج•إىل•إدارة•مشتركة،•حيث• العمليات•تستغرق•وقتًا•طوياًل
إن•التغريات•السريعة•جدًا•يف•توزيع•الدخل•وما•يترتب•على•ذلك•
من•ازدياد•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•قد•تولد•حاالت•من•العجز•

التجاري•يتعذر•حتملها•لفترات•طويلة.

منو•العمالة،•إىل•جانب•منو ويسجل•اجلدول•1-ألف-1
االستهالك•واالستثمار•يف•القطاع•اخلاص.•ومن•املتوقع•تسارع•منو
النمو• حتسن الفتراضات نتيجة العمل، فرص وبالتايل االستثمار،
والتنمية•يف•مناذج•املحاكاة،•فيما•عدا•يف•الصني•واهلند،•حيث•معدالت
االستثمار•عالية•جدًا•بالفعل•مبا•يستوجب•استعادة•التوازن•باالجتاه
حنو•زيادة•االستهالك•املحلي.•وخلق•فرص•العمل•هو•أثر•من•آثار

أمناط•النمو•وعامل•مسرِّع•لنمو•االستهالك•يف•الوقت•ذاته.

املوقف معايرة يف يتمثل املحاكاة عملية يف حاسم عنصر ومثة
القوي النمو جعل ميكن املايل.•وكما•يتبني•من•اجلدول•1-ألف-2،
لإلنفاق•احلكومي•متسقًا•مع•التحسن•يف•امليزان•املايل•وميزان•احلساب

اجلاري.•ورهنًا•بالقيود•املبينة•أعاله،•فإن•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل
اخلاص• - املحلية القطاعات جلميع املالية املراكز تقوية على يساعد

منها•والعام.

ويبني•التشكيل•العاملي•لالختالالت•املعروض•يف•الشكل•ألف
اخنفاضًا•ملحوظًا•لالختالالت•اخلارجية•يف 1-ألف-3 الشكل من
السيناريو•الذي•توفر•فيه•مجيع•البلدان•حوافز•من•خالل•السياسات
)أي•السيناريو•ألف(.•وينتج•ذلك•أساسًا•عن•تركيز•بلدان•الفائض
بدرجة•أكرب•على•الطلب•املحلي،•وتعزيز•إمكانية•وصول•البلدان
النامية•إىل•األسواق،•وإصالح•القطاع•املايل•على•الصعيد•الدويل
مبا•يقلل•من•حاجة•البلدان•إىل•تكديس•احتياطيات•خارجية•كبرية.

وميكن•استخالص•العديد•من•الدروس•من•نتائج•السيناريو
باء،•الذي•ال•تنتهج•فيه•البلدان•املتقدمة•سياسات•داعمة•بشكل•أكرب.
ويبني•الدرس•األول•أنه•من•املجدي•لالقتصادات•النامية•واالنتقالية
أن•تشرع•يف•تنسيق•السياسات•اليت•حتفز•الطلب•املحلي،•حىت•وإن

مماثلة. سياسات املتقدمة البلدان تنتهج مل

من• تتمكن املتقدمة البلدان أن مالحظة ميكن وثانيًا،
مما•يف اعتدااًل،• أكثر• كان• وإن• حىت• أسرع،• منو• معدل• حتقيق•
السيناريو•األساسي.•وذلك•على•الرغم•من•أن•منو•اإلنفاق•العام•
ال•يكاد•يذكر،•وأن•توزيع•الدخل•الوظيفي•يستمر•يف•التدهور.•
وال•تتعارض•النتيجة•مع•املقترحات•املطروحة•يف•هذا•التقرير؛•بل•
القائل•بأن•مثل•هذه•االستراتيجية• إهنا•باألحرى•تعزز•االفتراض•
ميكن•أن•تسفر•عن•بعض•املكاسب•اجلزئية•لبعض•البلدان•يف•نفس•
الوقت،•وإن•مل•يكن•هلا•مجيعًا.•وسيكون•هناك•هنجان•متمايزان،•
تبعًا•للهياكل•املؤسسية•السائدة.•فبعض•البلدان•املتقدمة•ستستمر•
يف•تبين•استراتيجية•تقوم•على•التصدير•من•خالل•التشديد•على•
دعم ميكن• املتقدمة،• العجز• ويف•بلدان• األجور.• تقليص• تدابري•
درجة•ما•من•النمو•من•خالل•تراكم•الديون•جمددًا•على•القطاعات•
املحلية.•وسوف•تؤثر•هاتان•املجموعتان•من•البلدان•على•شكل•
االختالالت•العاملية•املبني•يف•الشكل•باء•من•الشكل•1-ألف-3.•
وسيؤثر•ازدياد•االختالالت•اخلارجية•أيضًا•على•البلدان•النامية،•
رغم•أن•هذه•االختالالت•لن•تكون•كبرية•كما•هي•يف•السيناريو•
األساسي،•ألنه•ُيفترض•أن•تتفق•البلدان•النامية•على•آليات•إقليمية•

للتعاون•التجاري•)انظر•اجلدول•1-ألف-2(.
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الشكل 1-ألف-1

منو الناتج املحلي اإلمجايل: التارخيي واملقدر وفقًا للسيناريوهني، حسب املنطقة/الفئة، والصني واهلند، 2030-1995
)نسبة•مئوية(
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العاملاالقتصادات املتقدمةرابطة الدول املستقلة

أفريقياأمريكا الالتينية  والبحر الكارييب غرب آسيا

اهلند

السيناريو باءالسيناريو ألفالسيناريو األساسي

الصني
شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا 

باستثناء الصني واهلند

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية. املصدر:
يشري•النمو•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل•بتعادل•القوة•الشرائية•باألسعار•الثابتة•للدوالر•عام•2005.•ورابطة•الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا.• مالحظة:



45 تقرير التجارة والتنمية، 2013

الشكل 1-ألف-2

حصة دخل العمل: التارخيية واملقدرة وفقًا للسيناريوهني، حسب املنطقة/الفئة، والصني واهلند، 2030-1995
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(
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العاملاالقتصادات املتقدمةرابطة الدول املستقلة

أفريقياأمريكا الالتينية  والبحر الكارييب غرب آسيا

الصنياهلند
شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا 

باستثناء الصني واهلند

السيناريو باءالسيناريو ألفالسيناريو األساسي

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية. املصدر:
رابطة•الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا. مالحظة:
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اجلدول 1-ألف-1

االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص ومكاسب العمالة وفقًا للسيناريوهني، حسب املنطقة/الفئة، 
والصني واهلند، 2030-2007

متوسط•النمو•السنوي•لالستهالك•اخلاص•
)نسبة•مئوية(

متوسط•النمو•السنوي•لالستثمار•اخلاص•
)نسبة•مئوية(

مكاسب•العمالة•)ماليني•
الوظائف•املنشأة•بالنسبة•
للسيناريو•األساسي(

–2007
2012

–2013
2018

–2019
2024

–2025
2030

–2007
2012

–2013
2018

–2019
2024

–2025
2030

–2013
2018

–2019
2024

–2025
2030

...2.93.12.93.03.72.63.13.8السيناريو•األساسيالعامل
4.75.86.2.3.55.86.436.685.9101.8.السيناريو•ألف
3.64.14.4.2.74.04.917.642.252.5.السيناريو•باء

...1.92.42.8-1.01.71.61.62.2السيناريو•األساسياالقتصادات•املتقدمة
2.73.33.6.3.24.94.97.218.519.8.السيناريو•ألف
1.72.02.3.2.13.34.20.52.53.9.السيناريو•باء

...4.41.82.32.77.41.51.02.6السيناريو•األساسيرابطة•الدول•املستقلة
3.85.15.3.2.95.55.70.72.22.8.السيناريو•ألف
2.53.53.8.2.03.14.00.31.01.4.السيناريو•باء

...5.23.53.03.07.04.42.93.3السيناريو•األساسيأفريقيا
6.27.17.6.6.47.98.04.514.722.5.السيناريو•ألف
4.54.85.2.5.15.55.92.58.513.2.السيناريو•باء

...4.03.02.72.75.01.72.23.2السيناريو•األساسيأمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب
4.15.45.9.2.15.56.23.46.56.9.السيناريو•ألف
3.33.73.9.1.53.34.21.93.63.4.السيناريو•باء

...4.33.22.62.66.63.00.72.0السيناريو•األساسيغرب•آسيا
5.66.15.9.3.95.96.31.54.86.3.السيناريو•ألف
4.44.34.2.3.13.24.20.82.63.5.السيناريو•باء

شرق•وجنوب•وجنوب•شرق•آسيا،•
باستثناء•الصني•واهلند

...5.13.93.02.96.55.41.62.4السيناريو•األساسي
5.36.26.5.4.86.86.96.215.419.3.السيناريو•ألف
4.34.14.2.5.23.54.13.89.712.0.السيناريو•باء

...8.88.97.16.111.83.45.15.3السيناريو•األساسيالصني
12.311.19.5.3.55.76.58.012.19.1.السيناريو•ألف
10.89.37.8.3.14.95.54.77.36.3.السيناريو•باء

...7.85.24.84.78.42.22.23.7السيناريو•األساسياهلند
8.19.910.3.4.78.910.05.011.815.2.السيناريو•ألف
6.57.27.3.2.95.16.53.07.28.8.السيناريو•باء

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية. املصدر:
رابطة•الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا. مالحظة:
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اجلدول 1-ألف-2

اإلنفاق العام وصايف اإلقراض العام وميزان احلساب اجلاري وفقًا للسيناريوهني، حسب املنطقة/الفئة، 
والصني واهلند، 2030-2007

متوسط•النمو•السنوي•لإلنفاق•العام•
)نسبة•مئوية(

املتوسط•السنوي•لصايف•اإلقراض•العام•
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(

ميزان•احلساب•اجلاري•)نسبة•مئوية•من•
الناتج•املحلي•اإلمجايل(

-2007
2012

-2013
2018

-2019
2024

-2025
2030

-2007
2012

-2013
2018

-2019
2024

-2025
2030

-2007
2012

-2013
2018

-2019
2024

-2025
2030

-----3.0-3.2-3.6-3.62.12.32.83.7السيناريو•األساسيالعامل
-----1.7-1.7-4.05.76.2.2.7.السيناريو•ألف
-----2.4-2.7-3.13.74.3.3.5.السيناريو•باء

-2.4-1.3-0.4-0.5-3.0-3.7-4.9-1.60.50.70.85.6السيناريو•األساسياالقتصادات•املتقدمة
-0.8-0.5-0.4.-2.5-2.5-1.23.03.5.3.7.السيناريو•ألف

-0.9-0.5-0.3.-1.9-3.2-0.60.91.3.4.8.السيناريو•باء

3.12.01.61.71.20.60.40.92.50.20.71.4السيناريو•األساسيرابطة•الدول•املستقلة
3.04.95.4.1.10.90.2.0.70.60.5.السيناريو•ألف
0.30.30.5.-2.53.53.8.0.70.20.1.السيناريو•باء

-5.8-6.4-4.3-1.6-1.1-2.5-4.3-7.21.61.22.22.7السيناريو•األساسيأفريقيا
-0.2-1.5-2.3.-1.1-1.0-2.96.87.6.2.8.السيناريو•ألف
-4.0-4.6-3.6.-2.0-2.4-2.24.25.0.3.7.السيناريو•باء

-3.4-3.8-3.5-2.7-2.6-3.2-3.6-5.82.21.82.32.4السيناريو•األساسيأمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب
0.1-0.7-2.5.-2.5-2.4-4.15.56.0.3.0.السيناريو•ألف
-2.0-2.6-3.1.-3.4-3.4-3.13.74.0.3.5.السيناريو•باء

7.92.40.82.0-0.1-5.03.01.82.84.70.50.7السيناريو•األساسيغرب•آسيا
4.31.50.8.-0.7-3.85.55.9.0.90.7.السيناريو•ألف
3.30.80.8.-1.0-3.33.94.5.0.51.0.السيناريو•باء

شرق•وجنوب•وجنوب•شرق•آسيا،•
باستثناء•الصني•واهلند

-3.3-4.5-4.2-1.6-3.0-3.2-2.9-5.53.32.42.82.8السيناريو•األساسي
0.0-0.5-2.2.-2.9-2.8-8.57.16.8.2.8.السيناريو•ألف
-2.9-3.6-3.7.-3.8-3.6-6.24.84.7.3.0.السيناريو•باء

4.86.88.48.3-2.5-1.3-0.2-9.07.17.36.61.0السيناريو•األساسيالصني
3.31.61.5.-0.0-0.0-12.29.98.7.0.1.السيناريو•ألف
4.63.93.6.-1.5-1.0-10.48.87.8.0.3.السيناريو•باء

-1.9-2.7-4.8-6.0-10.1-10.0-9.6-9.74.94.74.98.3السيناريو•األساسياهلند
-1.1-1.8-4.5.-3.0-3.1-9.410.210.3.6.2.السيناريو•ألف
-2.2-2.7-4.7.-6.9-6.7-7.47.67.7.7.9.السيناريو•باء

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية. املصدر:
رابطة•الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا. مالحظة:
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الشكل 1-ألف-3

االختالالت العاملية وفقًا للسيناريوهني، 2030-1980
)نسبة•مئوية•من•الناتج•العاملي(
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االقتصادات النامية ذات الفائض يف احلساب اجلاري باستثناء الصني
االقتصادات املتقدمة ذات الفائض يف احلساب اجلاري

االقتصادات املصدرة للنفط

االقتصادات النامية ذات العجز يف احلساب اجلاري
االقتصادات املتقدمة ذات العجز يف احلساب اجلاري

رابطة الدول املستقلة
الصني

ألف- السيناريو ألف

باء- السيناريو باء

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منوذج•األمم•املتحدة•للسياسات•العاملية. املصدر:
تبني•املساحة•املظللة•فترة•املحاكاة.•ويستند•تصنيف•العجز•والفائض•إىل•متوسط•مركز•احلساب•اجلاري•فيما•بني•عامي•2004•و2007.•رابطة• مالحظة:

الدول•املستقلة•تشمل•جورجيا.•
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أشد• قيود• تنشأ• أعاله،• تأكيده• جرى• مثلما• وثالثًا،•
املنشودة• السياسات• تنفيذ• عند• والناشئة• النامية• لالقتصادات•
بأن• اخلارجية• لالختالالت• اجلديد• الشكل• ويوحي• ونتائجها.•
حنو• على• العاملي• الصعيد• على• ستتفاقم• االستقرار• عدم• حالة•
املالية.•وعالوة•على• األزمة• اليت•سبقت• الفترة• ملا•شهدته• مماثل•
على• أكرب• بشكل• املتقدمة• البلدان• تعتمد• أن• ُيفترض• ذلك،•
مكمل• مايل• توسعي• موقف• تبين• دون• النقدي• التوسع• آليات•
املحلية• للعمالة• الكفاية• مبا•فيه• قوي• منو• حتقيق• ودون• له،•
اجلدولني•1-ألف-1•و1-ألف-2(.•وسيكون•ملخاطر• )انظر•
السلع• وأسواق• الصرف• أسعار• على• املباشرة• غري• املالية• اآلثار•
تتخذها• اليت• املالية• القرارات• على• التأثري• بعض• األساسية•
البيئة• فإن• وإمجااًل،• الكلي.• املستوى• على• النامية• البلدان•
اخلارجية•اليت•ستواجهها•البلدان•النامية•ستكون•أكثر•سلبية•يف•
السيناريو•باء•مقارنة•بالسيناريو•البديل•ألف،•وإن•ظلت•أفضل•

التعاون• لتعزيز• نظرًا• األساسي• السيناريو• يف• عليه• مما•ستكون•
اإلقليمي•والتعاون•فيما•بني•بلدان•اجلنوب.

وختامًا،•فإن•بذل•جهد•بوضع•سياسة•منسقة•حيركها•الطلب•
)كما•هو•احلال•يف•السيناريوهني•ألف•وباء(•من•شأنه•أن•يؤدي•إىل•
نتائج•اقتصادية•على•الصعيد•العاملي•أفضل•بكثري•من•النتائج•اليت•
تنجم•عن•السيناريو•األساسي•الذي•تستمر•فيه•السياسات•احلالية.•
وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•من•شأن•زيادة•التنسيق•الدويل•أن•حتقق•
معدالت•منو•أعلى•للناتج•املحلي•اإلمجايل•وللعمالة•يف•مجيع•البلدان،•
وأن•تقلل•االختالالت•العاملية•)السيناريو•ألف(.•ولكن•حىت•لو•متسكت•
البلدان•املتقدمة•بسياساهتا•احلالية،•يظل•من•املمكن•للبلدان•النامية•أن•
ن•أداءها•االقتصادي•من•خالل•توفري•حوافز•اقتصادية•منسقة.• حتسِّ
التعاون•اإلقليمي•والتجارة•فيما•بني•بلدان• وبالتايل،•فإن•تشجيع•
اجلنوب•جيب•أن•يكون•عنصرًا•هامًا•من•عناصر•استراتيجياهتا•اإلمنائية.
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الحوا�صي

من• العاملية للسياسة املتحدة األمم منوذج على االطالع ميكن )1(
http://www.un.org/en/development/•:خالل•املوقع•الشبكي
desa/policy/publications/ungpm/gpm_concepts_2010.

pdf.•والنسخة•املستخدمة•يف•هذا•التقرير•-•رقم•5•ب•-

يف• العكسية وتغذيتهما الوظيفي الدخل وتوزيع العمالة تدمج
االقتصاد•الكلي•واالقتصاد•العاملي.•وميكن•تزنيل•الوصف•التقين
http://•:3،•من•املوقع•الشبكي النسخة يف للنموذج، الكامل
www.un.org/en/development/desa/policy/publications/

.ungpm/gpm_technicaldescription_main_2010.pdf

من•الواضح•أن•هذه•االفتراضات•بعدم•حدوث•أي•تغيريات•يف )2(
السياسات•وغياب•الصدمات•من•اآلن•وحىت•عام•2030•هي
افتراضات•غري•واقعية،•غري•أهنا•مالئمة•لتحديد•األثر•الصايف
لتغريات•السياسات•اليت•يتناوهلا•السيناريوهان•اآلخران•بالتحليل.

لكل الكمي القياس على القدرة العاملية السياسة منوذج يتضمن )3(
من•كثافة•استخدام•املواد•اخلام•يف•إنتاج•الناتج•املحلي•واألمناط
املتمايزة•يف•استخدام•تكنولوجيات•الوقود•األحفوري•وغري

األحفوري.

يف• النظر على أعاله املناقشة تناولتها اليت االفتراضات تنطوي )4(
املبادالت•والتفاعالت•داخل•االقتصادات•وفيما•بينها.•وميكن
هذه• إدارة هبا جتري اليت للطريقة تبعًا خمتلفة، نتائج تنجم أن
املبادالت.•فمن•املمكن،•على•سبيل•املثال،•حتقيق•أهداف•أعلى
للنمو•يف•بعض•البلدان•النامية•إذا•وافقت•بلدان•أخرى•على
إعطائها•تفضيالت•جتارية•أوسع.•وباملثل،•ميكن•أن•حتقق•بعض
البلدان•منوًا•أسرع•أو•أبطأ•تبعًا•ملستويات•العجز•والفائض•اليت

لتحملها. استعداد على البلدان تلك تكون
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الفصل الثاني

 :
ً
نحو نمو أكثر توازنا

إسناد دور أكبر للطلب املحلي في استراتيجيات التنمية

ألف- مقدمة

العظيم• الركود من للتعايف يكافح العاملي االقتصاد يزال ال
نتيجة•لالهنيارات•يف•أسواق الذي•أصابه•يف•الفترة•2009-2008
اإلسكان•واألسواق•املالية•يف•البلدان•املتقدمة•الكربى.•وتبني•دراسة
التحديات•الراهنة•لالقتصاد•العاملي•يف•الفصل•األول•من•هذا•التقرير
انتعاشًا حتقق أن قبل طوياًل طريقًا البلدان هذه تقطع أن يتعني قد أنه
قادرًا•على•االستمرار•بذاته.•ويف•الوقت•نفسه،•فإن•امتداد•فترة•النمو
البطيء•يف•هذه•البلدان•سيعين•استمرار•ركود•الطلب،•وبالتايل•تباطؤ
منو•وارداهتا•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•فيما•هو•أبعد•من•املدى
القصري.•وقد•يكون•مبقدور•السياسات•املضادة•للتقلبات•الدورية
االقتصادية•على•صعيد•االقتصاد•الكلي•أن•تعوض•التراجع•الناتج•يف
ضغوط• عن املطاف هناية يف ستسفر ولكنها الوقت، لبعض النمو
مالية•أو•ضغوط•على•ميزان•املدفوعات،•ما•مل•تتبعها•سياسات•تتبىن
وأطول•أجاًل.•ويناقش•هذا•الفصل•خيارات منظورًا•أكثر•مشواًل
السياسات•املمكنة•يف•األجل•األطول•لدعم•النمو•االقتصادي•السريع
واملستدام•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•مع•التركيز•على•التكامل

بني•الطلب•اخلارجي•والطلب•املحلي.

وقبل•اندالع•األزمة•االقتصادية•واملالية،•أتاح•ازدهار•الطلب
االستهالكي•يف•بعض•االقتصادات•املتقدمة،•وخاصة•الواليات•املتحدة،
النامية• االقتصادات من املصنعة للصادرات السريع للنمو إمكانية
اآلخذة•يف•التصنيع.•كما•أن•ما•ترتب•على•ذلك•من•إعطاء•دفعة
للتنمية•الصناعية•والتحول•احلضري•يف•هذه•البلدان،•قد•أتاح•بدوره

فرصًا•لصادرات•السلع•األولية•من•البلدان•النامية•األخرى.•وأسهمت
استدامتها يتعذر كان وإن - التطورات هلذه عمومًا التوسعية الطبيعة
يف•هناية•املطاف•-•يف•استمرار•منو•ناتج•االقتصاد•العاملي•لفترة•طويلة،
وبدا•أهنا•تثبت•صحة•مواقف•العديد•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية
اليت•قررت•تبين•منوذج•النمو•املوجه•حنو•التصدير.•غري•أنه•ال•يبدو
يف• للنمو النموذج هذا مثل على االعتماد يف االستمرار املمكن من
السياق•احلايل•من•تباطؤ•النمو•يف•االقتصادات•املتقدمة.•وبناء•على
ذلك،•فإن•تلك•االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•وخاصة•األكرب•حجمًا
من•بينها،•قد•تكون•حباجة•إىل•النظر•يف•حتويل•سياساهتا•إىل•منوذج

املحلي. الطلب حنو توجهًا أكثر للنمو

ويتناول•هذا•الفصل•سؤالني•رئيسيني:•’1’•ما•الذي•حيدد
ما•إذا•كان•ينبغي•لالقتصادات•النامية•واالنتقالية•أن•حتول•تركيزها•من
حنو• توجهًا أكثر استراتيجية إىل للتصدير املوجهة النمو استراتيجية
’2’•ما•هي•تدابري•السياسات•اليت•ميكن•أن•تساعد املحلي؟ الطلب

النمو؟ استراتيجية يف التحول هذا تسهيل على

يبدأ•هذا•الفصل،•يف•القسم•باء،•مبناقشة•حمددات•ضعف
البلدان•إزاء•صدمات•التجارة•اخلارجية.•وهو•يشدد•على•أن•التراجع
يف•اإلنفاق•النهائي•احلقيقي•كان•السبب•الرئيسي•وراء•اهنيار•التجارة
الدولية•يف•الفترة•2008-2009.•وإىل•جانب•االعتراف•بأن•منو
الزمن• من طويلة لفترة يظل قد املتقدمة البلدان يف النهائي اإلنفاق
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أدىن•من•معدالت•ما•قبل•األزمة،•فإنه•يرى•ما•يلي:•’1’•أن•آثار•اهنيار•
التجارة•على•الصادرات•املصنعة•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•قد•
يكون•مؤشرًا•على•أن•هذه•البلدان•ستواجه•بيئة•أقل•مواتاة•للتجارة•
اخلارجية•لعدد•من•السنوات•القادمة؛•’2’•أن•ما•ميكن•أن•يعقب•ذلك•
من•تباطؤ•لنمو•الطلب•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•اليت•تتضمن•
صادراهتا•نسبة•كبرية•من•املصنوعات،•إىل•جانب•ضعف•النمو•يف•
البلدان•املتقدمة،•قد•يقلص•أيضًا•من•حصائل•الصادرات•لالقتصادات•
اليت•تعتمد•أساسًا•على•تصدير•السلع•األولية.•وعند•تقييم•التطورات•
املستقبلية•املحتملة•يف•حصائل•صادرات•هذه•البلدان•األخرية،•يشري•
هذا•القسم•أيضًا•إىل•أن•ذلك•ميكن•أن•يتوقف•بدرجة•كبرية•على•
ما•إذا•كانت•أسعار•السلع•األساسية•متر•مبا•ُيسمى•ب••"الدورة•العظمى"،•
وإذا•كان•األمر•كذلك،•فما•هي•النقطة•اليت•توجد•فيها•حاليًا•يف•تلك•
الدورة.•ويف•حني•يترك•النشاط•االقتصادي•يف•البلدان•املتقدمة•بشكل•
واضح•تأثريًا•مباشرًا•على•تطورات•أسعار•السلع•األولية،•فإن•تأثريه•
األعظم•قد•يكون•غري•مباشر•بدرجة•أكرب،•وقد•يرتبط•بتأثريه•على•
وترية•التصنيع•والتحول•احلضري•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•
اليت•تقوم•مسارات•منوها•على•تصدير•املصنوعات•إىل•أسواق•البلدان•
املتقدمة.•ويركز•القسم•جيم•على•املصنوعات،•ويدرس•الفئات•اليت•

قد•تتأثر•بصورة•خاصة•بضعف•منو•الطلب•يف•البلدان•املتقدمة.

ويتناول•القسم•دال•النمو•االقتصادي•من•منظور•جانب•الطلب.•
وهو•ينطلق•من•االستنتاج•الرئيسي•الذي•خلص•إليه•القسم•السابق،•
ومفاده•أن•النطاق•املتاح•للتحول•إىل•استراتيجية•منو•أكثر•توازنًا•هو•
أعظم•ما•يكون•أمام•تلك•البلدان•اليت•تعتمد•بشكل•كبري•على•تصدير•
السلع•املصنعة•إىل•البلدان•املتقدمة.•مث•يطوِّر•بعد•ذلك•دراسة•)يعرضها•
مرفق•هذا•الفصل(•ملا•يترتب•من•الناحية•االقتصادية•على•مثل•هذا•
التحول•من•استراتيجية•النمو•املوجهة•للتصدير•إىل•استراتيجية•أكثر•
توجهًا•حنو•الطلب•املحلي.•ويناقش•اآلثار•اليت•ميكن•أن•تترتب•بالنسبة•
ملوازين•مدفوعات•البلدان•وألمناط•الطلب•على•منتجات•حمددة•اليت•
تنجم•عن•تسارع•اإلنفاق•يف•خمتلف•العناصر•املكونة•للطلب•املحلي•
)أي•االستهالك•األسري•واالستثمار•واإلنفاق•احلكومي(.•ويويل•
هذا•القسم•اهتمامًا•خاصًا•إلنفاق•االستهالك•األسري،•وهو•العنصر•
األكرب•متامًا•يف•الطلب•املحلي،•والذي•يشكل•عادة•ما•يتراوح•بني•
نصف•وثالثة•أرباع•الطلب•الكلي.•وبالتايل،•فإن•حدوث•زيادة•يف•
هذا•العنصر•يبدو•أمرًا•ال•غىن•عنه•للنمو•املستدام•استنادًا•لالستراتيجية•
اليت•تركز•بدرجة•أكرب•على•الطلب•املحلي.•ويشدد•هذا•القسم•أيضًا•
على•أمهية•كل•من•اإلنفاق•احلكومي•واالستثمار•بصفة•خاصة•يف•
تعزيز•منو•الطلب.•وينطبق•ذلك•بصفة•خاصة•على•العديد•من•البلدان•
يف•أمريكا•الالتينية،•حيث•ظلت•حصة•االستثمار•يف•الناتج•املحلي•
اإلمجايل•منخفضة•نسبيًا•مبا•يقيد•احتماالت•منوه،•وذلك•على•الرغم•

من•تسارع•وترية•تكوين•إمجايل•رأس•املال•الثابت•بدءًا•من•أوائل•
العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.•غري•أنه•ينطبق•أيضًا•على•بلدان•نامية•
أخرى،•وخاصة•يف•شرق•آسيا،•حيث•يلزم•توفر•االستثمار•من•أجل•
حتويل•قدرات•العرض•املحلية•لتلبية•أمناط•الطلب•املتغرية•اليت•حيركها•

ارتفاع•إنفاق•االستهالك•األسري.

وفيما•يلي•النتائج•الرئيسية•اليت•ينتهي•إليها•هذا•القسم.•أواًل،•
إن•استراتيجية•أكثر•توازنًا•للنمو•وتفرد•دورًا•أكرب•للطلب•املحلي•
جيب•أن•تتأسس•على•خلق•قوة•شرائية•حملية•من•خالل•خلق•املزيد•
من•فرص•العمالة•والعمل•املأجور.•وثانيًا،•من•الضروري•إدارة•توسع•
الطلب•املحلي•للحيلولة•دون•حدوث•زيادة•مفرطة•يف•الطلب•على•
الواردات•نتيجة•للتحول•احلادث•يف•استراتيجية•النمو،•اليت•قد•تتسبب،•
إىل•جانب•تراجع•منو•الصادرات،•يف•تدهور•امليزان•التجاري.•وثالثًا،•
ستتسم•رعاية•الترابط•بني•االستهالك•األسري•واالستثمارات•بأمهية•
حامسة•يف•التحول•حنو•استراتيجية•منو•أكثر•توازنًا.•فثمة•حاجة•لزيادة•
االستثمارات،•ليس•فقط•خللق•فرص•العمل•والدخول•الالزمة•للنمو•
املطرد•إلنفاق•االستهالك•األسري،•وإمنا•أيضًا•للتمكني•من•إحداث•
تغيريات•يف•التكوين•القطاعي•لإلنتاج•املحلي•حبيث•يستجيب•لفرص•
املبيعات•الناشئة•عن•جتدد•الطلب•من•جانب•املستهلكني•املحليني.•
وتنطبق•هذه•النتيجة•األخرية•بشكل•خاص•على•البلدان•الكبرية،•يف•
حني•ُيرجح•أن•تتسم•زيادة•التجارة•اإلقليمية•والتجارة•فيما•بني•بلدان•

اجلنوب•بأمهية•خاصة•للبلدان•الصغرية.

ويناقش•القسم•هاء•آثار•السياسات•املترتبة•على•هذه•النتائج•
على•الصعيدين•الوطين•والدويل•للمساعدة•يف•تيسري•االنتقال•من•
استراتيجية•للنمو•إىل•استراتيجية•أخرى.•وهو•يؤكد•أن•حتديات•
السياسات•الرئيسية•اليت•تواجه•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•ختتلف•
فهذه• املتقدمة.• االقتصادات• تواجه• اليت• تلك• اختالفًا•كبريًا•عن•
االقتصادات•األخرية•ال•تزال•حباجة•إىل•التركيز•على•ضبط•أوضاع•
نظمها•املالية•اليت•أصاهبا•الضعف،•وعلى•إدارة•الطلب،•وذلك•يف•
حماولة•للعودة•إىل•مسار•النمو•االقتصادي•املستدام،•وإىل•املستويات•
العالية•من•العمالة،•وإىل•النتائج•التوزيعية•املقبولة•اجتماعيًا.•ومن•شأن•
النجاح•يف•هذه•املهمة•أن•حيقق•أيضًا•فوائد•على•الصعيد•العاملي.•
إذ•إنه•سيحافظ،•بل•وسيزيد،•من•ذلك•النوع•من•فرص•التصدير•اليت•
كان•يقوم•عليها•جانب•كبري•من•النمو•الناجح•لالقتصادات•النامية•
واالنتقالية•خالل•فترة•ما•قبل•األزمة.•غري•أنه•ليس•من•املرجح•أن•
حتدث•هذه•النتيجة•لسنوات•عديدة•قادمة•ألن•صادرات•االقتصادات•
النامية•واالنتقالية•إىل•أسواق•البلدان•املتقدمة•خالل•العقد•السابق•على•
حدوث•الكساد•العظيم•كانت•تعتمد•إىل•حد•كبري•على•مواقف•

سياسات•يتعذر•استمرارها•يف•البلدان•املتقدمة.
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ومن•الواضح•أنه•جيب•على•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•أال
تتجاهل•إدارة•الطلب؛•بل•جيب•عليها•باألحرى•أن•تتبىن•سياسات
ترمي•إىل•تعزيز•النمو•وخلق•فرص•العمل•وإىل•احلد•من•أوجه•الضعف
الداخلي•واخلارجي•على•حد•سواء.•ومع•ذلك،•فإن•مواقف•سياسات

بطء تتسم خارجية اقتصادية بيئة مع التكيف إىل حباجة النامية البلدان
االنتعاش•وضعف•النمو•يف•االقتصادات•املتقدمة.•وينطوي•هذا•التكيف
على•احلاجة•إىل•إحداث•حتول•تدرجيي•يف•األمهية•النسبية•للمصادر
اخلارجية•للنمو•يف•اجتاه•املزيد•من•التركيز•على•املصادر•املحلية.

باء- الصدمات واالتجاهات الطويلة األجل في التجارة العاملية: 
معدالت التبادل التجاري واآلثار املتعلقة بالحجم

األولية• للسلع• املصدرة• البلدان• عام•أن• بوجه• ُيعتقد•
االقتصادية• البيئة• يف• التغريات• إزاء• خاصة• حبساسية• تتسم•
السلع• بأسعار• السببني• أحد• ويتصل• لسببني.• وذلك• العاملية،•
اغلب• يف• وحادة• متكررة،• تقلبات• تشهد• اليت• األساسية،•
األحيان.•ويتعلق•السبب•اآلخر•باألحجام،•وبأن•املرونة•الدخلية•
للطلب• الدخلية• املرونة• من• أقل• هو• األولية• السلع• على• للطلب•
العاملي،• الدخل• ارتفاع• مع• أنه• ذلك• ويعين• املصنوعات.• على•
عادة• مواتية• املصنوعات• ملصدري• بالنسبة• الطلب• آفاق• تكون•
بدرجة•أكرب•منها•بالنسبة•ملصدري•السلع•األولية.•ويتناول•هذا•
2009-2008 الفترة• يف• العاملية• التجارة• اهنيار• آثار• القسم•
السلع•األولية• الطلب•على• على•األسعار•واألحجام،•وآفاق•منو•

واملصنوعات،•على•التوايل،•يف•املستقبل.

في صدمات التجارة  عنصرا الحجم والسعر  -1
الخارجية

ساعد•ازدياد•االنفتاح•التجاري•على•تعزيز•النمو•االقتصادي
يف•عدد•من•البلدان،•غري•أنه•أصبح•أيضًا•بصورة•متزايدة•قناة•رئيسية
لنقل•الصدمات•اخلارجية.•ففترات•الركود•االقتصادي•يف•البلدان
املتقدمة•ُتسبب•حاالت•انكماش•حادة•يف•الطلب•العاملي،•مما•يقلص
فرص•التصدير•أمام•البلدان•النامية.•وميكن•أن•يؤدي•ذلك•إىل•حدوث
أحجام تراجع شكل تنعكسيف النامية، للبلدان خارجية جتارة صدمة
صادراهتا•وحدوث•تغريات•يف•معدالت•تبادهلا•التجاري•)أي•التغري
يف•متوسط•سعر•صادرات•بلد•ما•بالنسبة•لسعر•وارداته(.•ويتفاوت
تأثري•صدمات•التجارة•اخلارجية•هذه•تفاوتًا•كبريًا•فيما•بني•املناطق

وفرادى•البلدان،•تبعًا•لنمط•ختصص•صادراهتا.

وقد•تسبب•اهنيار•التجارة•العاملية•يف•الفترة•2009-2008
يف•تدهور•معدالت•التبادل•التجاري•للبلدان•اليت•تتركز•صادراهتا•بشدة
آثارًا أساسًا مصنعة سلعًا تصدر اليت البلدان شهدت بينما الطاقة، يف
2-1()1(.•وتتسم•معدالت•التبادل )الشكل احلجم حيث من سلبية
التجاري•والتغريات•املتعلقة•باحلجم•يف•البلدان•اليت•تصدر•املعادن
والفلزات•أساسًا•بنفس•القدر•من•األمهية•الذي•تتسم•به•يف•البلدان

اليت•تتنوع•صادراهتا•أو•تتركز•يف•املنتجات•الزراعية.

بالتغريات املتصلة املسائل القسم هذا من املتبقي اجلزء ويتناول
يف•أسعار•السلع•األولية،•قبل•أن•ينتقل•إىل•تناول•آفاق•الطلب•على

الصادرات•املصَنعة•من•البلدان•النامية.

الحركات األخيرة في معدالت التبادل التجاري -2

تؤثر•حركات•أسعار•السلع•املتداولة•دوليًا•على•مكاسب•البلد
من•التجارة•الدولية،•أو•على•معدالت•تبادهلا•التجاري.•ويتوقف•مدى
املكاسب•أو•اخلسائر•الناجتة•عن•التغريات•يف•معدالت•التبادل•التجاري
اخلارجية للتجارة النسبية األمهية وعلى البلد، جتارة سلة تكوين على
يف•ناجتها•املحلي•اإلمجايل.•وُيعتقد•بوجه•عام•أن•إنتاج•وتصدير•السلع
األولية•يتيحان•فرصًا•حمدودة•للنمو•االقتصادي•والتنمية،•وذلك•أساسًا
التجاري التبادل معدالت يف طويلة فترة منذ املستمر التدهور بسبب
للسلع•األولية•باملقارنة•باملصنوعات•)أي•االجتاه•إىل•االخنفاض•يف
أسعار•السلع•األولية•يف•مقابل•أسعار•املصنوعات(•)الشكل•2-2(.
تقلب• بشدة تتصل األساسية" السلع "مشكلة ل أخرى أبعاد ومثة
النهائي• السعر حصة من حتد اليت السوق هياكل وبتركيز األسعار،

املنتجني. على تعود اليت
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الشكل 1-2

اهنيار التجارة العاملية يف الفترة 2008-2009: االقتصادات األكثر تضررًا، حسب ختصص الصادرات
)صدمات•التجارة•كنسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(
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باء- االقتصادات اليت متثل فيها املصنوعات 
أكثر من ٤٠ يف املائة من الصادرات

.2009•،UN-DESA•األمم•املتحدة،•إدارة•الشؤون•االقتصادية•واالجتماعية املصدر:

الشكل 2-2
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.Ocampo and Parra, 2010 املصدر:
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يف• كبري حتسن اجلديدة، األلفية مطلع منذ هناك، كان
معدالت•التبادل•التجاري•ملصدري•السلع•األساسية•يف•مقابل•مصدري
املصنوعات،•وهو•ما•أسهم•أيضًا•يف•تسريع•النمو•االقتصادي•يف
البلدان•املصدرة•للسلع•األساسية.•ويعكس•ازدهار•أسعار•السلع
األساسية•خالل•الفترة•2002-2008،•واالنتعاش•السريع•اآلخر
)انظر الذي•أعقب•اخنفاض•األسعار•احلاد•يف•الفترة•2009-2008
يف•الفصل•األول(،•تغيريًا•يف•اجتاه•أسعار واجلدول•3-1 2-1 الشكل
إىل األسعار اخنفاض من مؤقتة، بصورة األقل على األساسية، السلع
ارتفاعها،•وإن•كانا•يعكسان•أيضًا•اخنفاضًا•يف•األسعار•العاملية•لبعض
باثنني• التحول هذا ويتصل العمالة. الكثيفة وخاصة املصنوعات،
من•التغيريات•اهليكلية•يف•التجارة•الدولية•تلعب•البلدان•النامية•دورًا
رئيسيًا•فيهما:•أواًل،•بروز•عدد•من•البلدان•النامية،•وخباصة•الصني،
استئثار وثانيًا، األساسية؛ للسلع رئيسيني ومستوردين كمستهلكني
املصنوعات•اآلن•حبصة•كبرية•من•سالل•صادرات•بعض•البلدان•النامية.

خمتلف بني• التجاري• التبادل• معدالت• اجتاهات• وتتباين•
جمموعات•البلدان•النامية•عادة•)الشكل•2-3(،•تبعًا•لتكوين•صادرات
النفط• يستأثر اليت النامية البلدان حققت فقد منها. كل وواردات

واملعادن•ومنتجات•التعدين•حبصة•كبرية•من•إمجايل•صادراهتا•أكرب
املكاسب•من•ارتفاع•أسعار•السلع•األساسية•باملقارنة•باملصنوعات
منذ•أوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.•وشهدت•البلدان•املصدرة
العقد• يف الضعف من بأكثر التجاري تبادهلا معدالت ازدياد للنفط
املاضي،•مبا•يعين•أن•أسعار•صادراهتا•قد•ارتفعت•مبعدالت•أسرع•مرتني
من•أسعار•وارداهتا.•وتطبيقًا•هلذه•االجتاهات•على•املناطق•اجلغرافية،
كانت•أبرز•جمموعات•البلدان•اليت•شهدت•أكرب•زيادات•يف•معدالت
التبادل•التجاري•هي•االقتصادات•االنتقالية•وأفريقيا•وغرب•آسيا.
وباملثل،•سجلت•أمريكا•الالتينية•زيادات•كبرية•يف•معدالت•التبادل
بسبب•هيكل•جتارهتا•األكثر التجاري،•وإن•كانت•أكثر•اعتدااًل
تنوعًا•نسبيًا.•وأظهرت•معدالت•التبادل•التجاري•ملصدري•السلع
األساسية•الزراعية•اجتاهًا•لالزدياد•بصورة•طفيفة،•مبا•يعكس•تباين
تطورات•األسعار•بالنسبة•للمنتجات•الزراعية•املختلفة•)أي•املشروبات
االستوائية•واملواد•الغذائية•واملواد•اخلام•الزراعية(•واختالف•أوزان
الواردات•من•املواد•الغذائية•والوقود•يف•سالل•وارداهتا،•على•حد
سواء.•ومن•ناحية•أخرى،•تشهد•البلدان•النامية•املصدرة•الرئيسية
للمصنوعات،•وخباصة•يف•شرق•وجنوب•آسيا،•خسائر•يف•معدالت

التبادل•التجاري•منذ•عام•2000)2(.

الشكل 3-2

صايف معدالت التبادل التجاري باملقايضة، 2012-2000
)األرقام•القياسية،•2000=100(
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بيانات•هيكل•الصادرات•تشري•إىل•االقتصادات•النامية•واالنتقالية.• مالحظة:
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ويف•عامي•2010•و2011،•تعافت•معدالت•التبادل•التجاري
ملصدري•السلع•األساسية•من•الركود•الذي•أصاب•أسعار•السلع
املتصاعد• لالجتاه استمرار أنه يبدو فيما األساسية•يف•عام•2009،
منذ•أوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة•)الشكل•2-3-ألف(.•غري
نتيجة• أن•معدالت•تبادهلا•التجاري•عادت•إىل•التعثر•يف•عام•2012
لتراجع•أسعار•السلع•األساسية•عن•مستويات•الذروة•اليت•بلغتها•يف
)انظر•املناقشة•اليت•تناولت•التطورات•األخرية•يف•أسعار عام•2011
القسم• وينصب•تركيز األول(. الفصل الواردة•يف األساسية السلع
التايل•على•ما•إذا•كان•ذلك•ميثل•جمرد•توقف•يف•معدالت•التبادل
التجاري•خالل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة•أم•أنه•انتكاس•ملسار

االجتاه•املتصاعد•لألسعار.

العوامل املؤثرة في أسعار السلع األساسية:  -3
هل تنحسر الدورات الكبرى لألسعار؟

متعددة، لعوامل مركب بتفاعل األساسية السلع أسعار تتأثر
مستوى تقلبات على يؤثر أن وميكن خمتلفة، زمنية لفترات ميتد أن ميكن
تلك•األسعار•و/أو•اجتاهها.•وتتحدد•تطورات•أسعار•السلع•األساسية
بأساسيات•العرض•والطلب•املاديني•للسلع•األساسية،•وكذلك•بازدياد
مشاركة•املستثمرين•املاليني•يف•أسواق•السلع•األولية،•وذلك•ألن
السلع•أصبحت•ُتعترب•على•حنو•متزايد•من•بني•األصول•املالية.•ومثة
عامل•آخر•يؤثر•يف•أسعار•السلع•األساسية،•اليت•عادة•ما•جيري•تقوميها
بدوالرات•الواليات•املتحدة،•وهو•تطور•سعر•صرف•الدوالر.•وهناك
أخرى• تؤثر بينما معينة، سلعة بسوق اخلاصة العوامل بعض أيضًا
على•مجيع•السلع•األولية.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•األمر•ال•يقتصر
بالسياسة• أيضًا يتعلق وإمنا وحدها، بالسوق املتصلة العوامل على
االقتصادية•واجلوانب•السياسية.•فعلى•سبيل•املثال،•ميكن•أن•تترك
اعتبارات•اجلغرافيا•السياسية•تأثريًا•شديد•األمهية•على•تطور•أسعار
النفط.•ويف•حني•أن•القياس•الدقيق•لتأثري•كل•عامل•على•حدة•على
الصعوبات،• من كثري على ينطوي األساسية السلع أسعار ديناميات
تقدمي• إىل يهدف القسم هذا فإن باألسعار، للتنبؤ بالنسبة وخاصة
العقد مدى على األساسية السلع ألسعار املرجح عريضلالجتاه تقييم

القادم•أو•العقدين•القادمني.

كبرية هيكلية تغيريات األساسية السلع أسواق شهدت وقد
خالل•العقد•املاضي.•وكان•أحد•هذه•التغيريات•يتمثل•يف•تزايد•وجود
TDR•أيضًا السلع•األساسية•)انظر• املاليني•يف•أسواق• املستثمرين•

chap. II; TDR 2011, chap. V ,2009(.•وتترك•االستثمارات•املالية

تغيريات• يف تتسبب وقد األسعار، تقلبات على به يستهان ال أثرًا
حادة•يف•األسعار•يف•املدى•القصري؛•فالطفرات•اليت•شهدهتا•أسعار
والنصف•األول•من•عام•2008،• السلع•األساسية•يف•عام•2007
املضاربات،• بفقاعة األرجح على ترتبط كانت املثال، سبيل على
اليت•انفجرت•مع•اهنيار•األسعار•يف•النصف•الثاين•من•عام•2008
يف•أعقاب•اندالع•األزمة•املالية•العاملية.•وكان•تغري•هيكلي•رئيسي
آخر،•يرتبط•باألساسيات•املادية•اليت•تقوم•عليها•السوق،•يتمثل•يف
ازدياد•الطلب•على•السلع•األساسية•يف•البلدان•النامية•اآلخذة•يف•النمو

السريع،•وخباصة•الصني.

الرئيسي• التركيز عليه ينصب الذي األخري، العامل وهذا
هلذا•القسم،•له•تأثري•بالغ•على•اجتاه•أسعار•السلع•األساسية•يف•املدى
الطويل.•وعلى•جانب•الطلب،•عزز•ذلك•العامل•االزدياد•املستمر
يف•أسعار•السلع•األساسية•منذ•عام•2003،•الذي•مل•يتوقف•إال•يف
نتيجة•للهبوط•احلاد•يف•األسعار•عقب•اندالع الفترة•2009-2008
األزمة•املالية•العاملية.•وعلى•جانب•العرض،•أدى•اخنفاض•األسعار
طويلة فترة إىل املاضي القرن من التسعينات يف قياسية مستويات إىل
وبسبب• لذلك، ونتيجة اإلنتاجية. الطاقة يف االستثمار نقص من
ازدياد•القيود•املفروضة•على•اإلنتاج،•كان•العرض•بطيئًا•يف•استجابته
للطلب•املتزايد.•وبالتايل،•ومع•تراجع•األسهم•عمومًا،•كان•االجتاه
السائد•هو•ازدياد•أسعار•بشكل•ملحوظ.•كما•أن•تضييق•املوازنات
عوامل• أمام الطريق مهد قد عديدة لسلع والطلب للعرض اهليكلية
أخرى•من•القطاع•املايل•ومن•اجلانب•اخلاص•بالسياسات•لكي•تؤدي

إىل•تقلبات•مفرطة•يف•األسعار.

وقد•وصف•بعض•املراقبني•طفرة•أسعار•السلع•األساسية
من التوسعية املرحلة بأهنا والفترة•2012-2011 بني•عام•2002
"دورة•عظمى"•للسلع•األساسية•-•أي•اجتاه•الزدياد•أسعار•جمموعة
واسعة•من•السلع•قد•يستمر•لعقدين•أو•أكثر.•وهي•ترتبط•بازدياد
التصنيع لعمليات نتيجة البلدان من جمموعات أو كبري بلد يف الطلب
Heap, 2005; Standard Chartered, 2010;(•والتحول•احلضري•فيها
Erten and Ocampo, 2012; Farooki and Kaplinsky, 2012()3(.•وقد

والتصنيع• االقتصادي النمو بسرعة احلالية العظمى الدورة اتسمت
والتحول•احلضري•يف•جمموعة•واسعة•من•البلدان•النامية،•اليت•لعبت
اقتصادها. حجم بسببضخامة خاصة بصفة قويًا دورًا بينها الصني
الستغالل• البالغ بالتكثيف يتسم الصني يف االقتصادي النمو وكان
املوارد•الطبيعية،•الذي•كان•مدفوعًا•يف•جانب•منه•مبستويات•عالية
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من•االستثمارات،•وخاصة•يف•البنية•التحتية•وقطاع•التشييد،•وبالنمو•
السريع•للصناعة•التحويلية،•الذي•يتطلب•عمومًا•من•املواد•اخلام•
والطاقة•أكثر•مما•يتطلبه•النمو•يف•اخلدمات•والقطاعات•الزراعية.•
وبالتايل،•أصبحت•الصني•أكرب•مستهلك•يف•العامل•للعديد•من•السلع•
األولية،•حيث•تستأثر•بأكثر•من•40•يف•املائة•من•االستهالك•العاملي•
للعديد•من•السلع•األساسية•)اجلدول•2-1(.•كما•أهنا،•يف•نفس•
الوقت،•أحد•املنتجني•الرئيسيني•لعدد•من•السلع•األساسية.•ولكن•
يف•حني•ازداد•إنتاج•السلع•الصينية•خالل•العقد•األول•من•األلفية•
اجلديدة،•فإن•ذلك•مل•يكن•دائمًا•كافيًا•لتلبية•الطلب•املتزايد.•ونتيجة•
لذلك،•أصبحت•الصني•مستوردًا•رئيسيًا•لبعض•السلع•األساسية•
)ECLAC, 2012: box II.3(،•وأبرزها•ركاز•احلديد•وفول•الصويا.•
بل•إهنا•تستأثر•يف•واقع•األمر•حبوايل•60•يف•املائة•من•إمجايل•واردات•
العامل•من•هاتني•السلعتني•األساسيتني•على•حد•سواء.•والصني•أيضًا•
مستورد•رئيسي•ملعادن•أخرى•مثل•النحاس•والنيكل،•وملواد•خام•
زراعية•مثل•القطن•واملطاط•الطبيعي.•كما•ازداد•الطلب•بقوة•على•
السلع•األساسية•يف•بلدان•نامية•أخرى•من•البلدان•اآلخذة•يف•النمو•
السريع،•وإن•يكن•بدرجة•أقل•كثريًا•)اجلدول•2-1(.•أما•يف•البلدان•
املتقدمة،•فقد•تراجع•الطلب•على•بعض•السلع•األساسية•فيما•بني•

عامي•2002•و2012.

وال•يرجع•الدور•املتزايد•للصني•يف•أسواق•السلع•األساسية•
العاملية•إىل•ضخامة•حجم•اقتصادها•فحسب،•بل•إنه•يرجع•أيضًا•
لطبيعة•منوها.•وهلذا•السبب،•فإن•التباطؤ•األخري•يف•النمو•الصيين،•
فضاًل•عن•عملية•إعادة•التوازن•لنموها•بتقليل•االعتماد•على•الصادرات•
واالستثمار•وبذل•جهود•أكرب•لتعزيز•االستهالك•املحلي،•قد•جدد•
النقاش•حول•ما•إذا•كانت•املرحلة•التوسعية•من•الدورة•العظمى•للسلع•
األساسية•رمبا•كانت•تقترب•من•هنايتها.•وميكن•النظر•إىل•اخنفاض•
متوسط•أسعار•السلع•األساسية•السنوية•يف•عام•2012،•مقارنة•بأسعار•
عام•2011،•باعتباره•مؤشرًا•على•مثل•هذا•االحتمال.•واملؤكد•أن•
األسعار•ستتوقف•عن•االرتفاع•عند•نقطة•معينة•عندما•يتعادل•العرض•

والطلب؛•إذ•أهنا•ستصل•يف•هناية•املطاف•إىل•حدها•األقصى،•وعندها•
سيكون•تدمري•الطلب•واإلحالل•والتقدم•التكنولوجي•سعيًا•وراء•زيادة•
كفاءة•االستخدام،•و/أو•زيادة•العرض•كرد•على•ارتفاع•األسعار.•
غري•أن•السؤال•الذي•يظل•بال•حل•هو•ما•إذا•كان•األمر•قد•وصل•
إىل•نقطة•التحول•هذه،•أم•أن•املرحلة•التوسعية•من•الدورة•العظمى•
ال•يزال•أمامها•عدد•من•السنوات.•فإذا•كان•األمر•قد•وصل•بالفعل•
إىل•نقطة•التحول،•فإن•مثة•سؤال•إضايف•هو•ما•إذا•كانت•أسعار•السلع•
األساسية•ستنهار•يف•مرحلة•الحقة•من•الدورة•العظمى،•أم•أهنا•ستظل•
عند•مستويات•مرتفعة•نسبيًا.•ويف•هذا•السيناريو•األخري،•ينبغي•أن•
يُنظر•إىل•ارتفاع•أسعار•السلع•األساسية•باعتباره•حتواًل•تصاعديًا•أكثر•

من•اعتباره•مرحلة•توسعية•من•مراحل•الدورة.

وتبني•األدلة•التارخيية•أن•اجتاهات•األسعار•ترتبط•ارتباطًا•
وثيقًا•بتطور•النشاط•االقتصادي•والطلب•الكلي•على•الصعيد•العاملي،•
وخباصة•بالنسبة•للمعادن•)Erten and Ocampo, 2012(.•وعادة•ما•كانت•
حاالت•ارتفاع•األسعار•تنتهي•باهنيار•األسعار•عندما•ينخفض•الطلب•
نتيجة•لتباطؤ•النمو•العاملي•أو•حلدوث•ركود.•وميكن•توقع•نتائج•مماثلة•
يف•السياق•احلايل•إذا•ظل•النمو•االقتصادي•العاملي•ضعيفًا•بسبب•بطء•
النمو•أو•الركود•يف•االقتصادات•املتقدمة.•غري•أن•حتليل•استهالك•
السلع•األساسية•يف•اجلدول•2-1•يبني•بوضوح•أن•التطورات•يف•
البلدان•النامية•قد•تركت•أثرًا•قويًا•على•ارتفاع•أسعار•السلع•األساسية•
يف•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.•ولذلك،•فإن•توقعات•النمو•
هلذه•البلدان•هي•العامل•األهم•بالنسبة•الجتاهات•الطلب•على•السلع•
األساسية•مستقباًل.•ويعين•ذلك،•على•وجه•التحديد،•أنه•إذا•ظلت•
الصني•تعتمد•على•صادراهتا•لتحقيق•النمو،•فمن•املرجح•للغاية•أن•
تشهد•املزيد•من•تباطؤ•النمو•نتيجة•الخنفاض•الصادرات•إىل•البلدان•
املتقدمة.•وميكن•أن•يترك•ذلك•بدوره•أثرًا•سلبيًا•شديدًا•على•أسعار•
السلع•األساسية.•إال•أنه•إذا•جنحت•الصني•يف•استعادة•توازن•منوها•
من•خالل•زيادة•االستهالك•املحلي،•ستكون•آفاق•الطلب•على•السلع•

األساسية•واألسعار•أفضل•حااًل.
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اجلدول 1-2

استهالك سلع أساسية خمتارة، حسب املنطقة واملجموعة االقتصادية، 2012-2002
)نسبة•مئوية(

ألف- منو االستهالك فيما بني عامي 2002 و2012

الصني
بلدان•آسيا•وأوقيانوسيا•

أفريقياالنامية•األخرى•
أمريكا•الالتينية•والبحر•

االقتصادات•املتقدمةاالقتصادات•االنتقاليةالكارييب
إمجايل 
العامل

78.5-4.4-392.7105.2101.854.613.0األملنيوم
35.8-223.012.670.232.488.323.4النحاس
48.0-22.0-4.8-14.6-9.1-894.12.5النيكل
9.6-67.6-3.113.6-24.431.421.4القطن
66.440.850.442.748.224.539.6الذرة

17.8-26.631.399.238.734.40.5اللحوم،•حلم•اخلزنير
6.118.061.29.114.25.315.0األرز
4.213.0-16.919.442.614.92.4القمح

36.5-117.760.8109.837.8272.612.7فول•الصويا
13.5-95.433.936.325.218.88.1الزيوت

باء- اإلسهام يف منو االستهالك العاملي فيما بني عامي 2002 و2012

الصني
بلدان•آسيا•وأوقيانوسيا•

أفريقياالنامية•األخرى•
أمريكا•الالتينية•والبحر•

االقتصادات•املتقدمةاالقتصادات•االنتقاليةالكارييب
إمجايل 
العامل

100-3.4-81.118.41.82.80.7األملنيوم
100-113.46.91.94.87.434.5النحاس
100-29.7-0.3-0.7-0.6-132.31.0النيكل
100-101.2-2.55.0-74.9135.46.5القطن
33.710.410.014.23.228.5100الذرة

100-69.810.31.511.28.31.0اللحوم،•حلم•اخلزنير
13.664.617.62.50.31.4100األرز
9.5100-22.640.923.46.02.4القمح

100-59.613.32.334.34.213.6فول•الصويا
100-48.253.19.116.26.933.4الزيوت

جيم- احلصة يف االستهالك العاملي

الصني
بلدان•آسيا•وأوقيانوسيا•

أفريقياالنامية•األخرى•
أمريكا•الالتينية•والبحر•

االقتصادات•املتقدمةاالقتصادات•االنتقاليةالكارييب
200220122002201220022012200220122002201220022012

16.244.813.715.81.41.64.03.54.42.260.232.3األملنيوم
18.243.319.816.41.01.25.25.13.04.252.729.8النحاس
7.147.719.813.13.11.92.31.33.01.964.734.1النيكل
29.733.641.649.82.92.17.87.43.62.814.44.3القطن
20.123.910.110.27.98.513.213.52.62.846.141.1الذرة

46.550.05.86.50.30.55.16.04.34.937.932.0اللحوم،•حلم•اخلزنير
33.430.853.955.34.36.14.23.90.30.33.93.5األرز
17.518.027.529.17.29.15.25.312.911.129.727.4القمح

18.529.58.09.40.71.233.133.40.61.539.125.0فول•الصويا
6.811.721.124.93.44.08.79.64.95.155.244.7الزيوت

BP Statistical Review of World Energyو حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•الكتاب•السنوي•للمكتب•العاملي•إلحصاءات•املعادن،•2013؛ املصدر:
2013؛•وزارة•الزراعة•بالواليات•املتحدة،•قاعدة•البيانات•اإللكترونية•لإلنتاج•والعرض•والتوزيع.
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كما•أن•أوضاع•الطلب•املواتية•تعتمد•على•قدرة•البلدان•
النمو• العالية•واآلخذة•يف• السكانية• الكثافة• النامية•األخرى•ذات•
السريع•على•االنتقال•إىل•مرحلة•للنمو•االقتصادي•والتصنيع•تتسم•
بزيادة•كثافة•استغالل•السلع•األساسية.•وينبغي•أن•يستند•ذلك•أيضًا•
إىل•تطوير•األسواق•املحلية•يف•البلدان•النامية•الكبرية•مثل•إندونيسيا•
واهلند.•وقد•تضاعفت•يف•واقع•األمر•حصة•االقتصادات•اليت•متر•
مبرحلة•تتسم•بكثافة•استغالل•السلع•األساسية•من•مراحل•التنمية•
خالل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة،•وأصبحت•متثل•اآلن•حنو•
 Bloxham, Keen(•44•يف•املائة•من•جمموع•الناتج•املحلي•اإلمجايل
and Hartigan, 2012(.•ويلقي•القسم•الفرعي•التايل•نظرة•فاحصة•على•

القوى•الرئيسية•املحركة•للطلب•يف•البلدان•النامية•اآلخذة•يف•النمو•
السريع،•وعلى•االستجابة•املحتملة•على•جانب•العرض،•وعلى•آفاق•

أسعار•السلع•األساسية.

القوى•املحركة•للطلب•على•السلع•األساسية•يف• )أ(•
البلدان•النامية•اآلخذة•يف•النمو•السريع

منو•السكان•والدخل•وازدياد•الطلب•على•الغذاء •’1’

والدخل.• السكان• منو• على• الغذاء• على• الطلب• يتوقف•
وقد•ازداد•عدد•سكان•العامل•بنحو•بليون•نسمة•بني•عامي•1999•
و2012،•ليصل•يف•جمموعه•إىل•أكثر•من•7•باليني•نسمة.•وتستأثر•
البلدان•النامية•ب••95•يف•املائة•من•هذه•الزيادة•السكانية،•اليت•أسهمت•
الصني•واهلند•وحدها•حبوايل•ثلثها.•ورغم•أنه•من•املتوقع•أن•يتباطأ•
النمو•السكاين•على•مدى•العقد•القادم،•فإن•من•املنتظر•أن•يزداد•
على•الصعيد•العاملي•حىت•عام•2020•بنحو•600•مليون•نسمة.•
وستظل•البلدان•النامية•تشكل•اجلانب•األكرب•من•الزيادة•يف•عدد•
سكان•العامل،•وإن•كان•ذلك•سيختلف•حسب•املنطقة.•ومن•املتوقع•
أن•تنخفض•مسامهة•البلدان•النامية•يف•آسيا•يف•النمو•السكاين•من•
58.6•يف•املائة•يف•الفترة•1999-2012•إىل•51.2•يف•املائة•يف•
الفترة•2012-2020.•وينتظر•أن•تنخفض•مسامهة•الصني•من•
11.5•يف•املائة•إىل•5.7•يف•املائة،•يف•حني•تظل•مسامهة•اهلند•مستقرة•
عند•حوايل•22•يف•املائة.•ومن•املتوقع•أن•ترتفع•مسامهة•أفريقيا•من•
27.6•يف•املائة•إىل•34.4•يف•املائة•على•مدى•نفس•الفترة،•يف•حني•
ُيرجح•أن•تظل•مسامهة•أمريكا•الالتينية•مستقرة•عند•حنو•8•يف•املائة•
)UNCTADstat()4(.•وازدياد•عدد•السكان•يعين•ازدياد•الطلب•على•
الغذاء،•وخباصة•ألن•حصة•الغذاء•يف•جمموع•نفقات•األسرة•املعيشية•
هي•أعلى•يف•البلدان•النامية•منها•يف•البلدان•املتقدمة.•وسيتطلب•ذلك•

زيادة•اإلنتاج•الغذائي.

بدرجة•كبرية• مواد•غذائية•حمددة• الطلب•على• ويتحدد•
املنخفضة• املستويات• ففي• املعيشة.• ومستويات• الدخول• بتطور•
من•دخل•الفرد،•ُيترجم•منو•الدخل•أساسًا•إىل•زيادة•يف•السعرات•
يف• أساسًا• االرتفاع• وحيدث• الفرد،• عليها• اليت•حيصل• احلرارية•
وعادة• والقمح.• األرز• مثل• األساسية• الغذائية• املواد• استهالك•
استهالك• أمناط• الدخل•حبدوث•حتول•يف• منو• استمرار• ما•يرتبط•
الغذاء.•فاملستهلكون•يطلبون•أغذية•يرتفع•فيها•حمتوى•املغذيات•
والفواكه• األلبان• ومنتجات• اللحوم• ذلك• مبا•يف• والربوتني،•
واخلضروات•)TDR 2005, chap. II(.•ووفقًا•ملنظمة•األمم•املتحدة•
تراجعت،• فقد• •،)FAO, 2012a: 17( )الفاو(• والزراعة• لألغذية•
فيما•بني•أوائل•التسعينات•من•القرن•املاضي•وهناية•العقد•املاضي،•
أحناء• والدرنيات•بشكل•كبري•يف•مجيع• احلبوب•واجلذور• حصة•
الفواكه•واخلضروات•واملنتجات• العامل،•يف•حني•ارتفعت•حصة•
احليوانية،•مبا•يف•ذلك•األمساك.•غري•أن•تطور•تغيريات•النظم•الغذائية•
يتباين•فيما•بني•املناطق.•فقد•ازدادت•حصة•احلبوب•يف•أفريقيا•يف•
حني•اخنفضت•يف•آسيا.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•كانت•حصة•
اللحوم•أعلى•بكثري•يف•آسيا•وأمريكا•الالتينية.•ويف•الصني،•خالل•
الفترة•2000-2010،•استمر•إمجايل•اإلنفاق•على•املواد•الغذائية•
املعيشة•استمرت• يف•االزدياد،•غري•أن•حصته•يف•إمجايل•نفقات•
الغذائية• املواد• استهالك• من• الفرد• نصيب• واختذ• االخنفاض.• يف•
األساسية،•وهي•األرز•والقمح•أساسًا،•اجتاهًا•إىل•االخنفاض،•يف•
حني•ازداد•نصيب•الفرد•من•األغذية•األعلى•قيمة،•وخاصة•األغذية•

.)Zhou et al., 2012(•ذات•األصل•احليواين

وخالفًا•للسلع•األساسية•األخرى،•ُيرجح•أن•يكون•التأثري•
املباشر•للطلب•على•احلبوب•يف•الصني•على•الطلب•والواردات•من•
احلبوب•على•الصعيد•العاملي•متواضعًا،•وخاصة•بالنسبة•لألرز•)اجلدول•
استهالك• الفرد•من• تراجع•نصيب• النظر•عن• 2-1(.•وبصرف•
احلبوب،•فإن•الصني•واهلند•تنتهجا•سياسة•لتحقيق•االكتفاء•الذايت.•
وبالتايل،•فقد•كان•تأثريمها•حمدودًا•على•األسواق•العاملية.•غري•أن•
الزيادة•يف•واردات•الصني•من•احلبوب•منذ•عام•2010،•كما•ورد•
يف•إحصاءات•قاعدة•بيانات•األمم•املتحدة•لتجارة•السلع•األساسية•
UN Comtrade،•قد•تشري•إىل•أن•سياسة•االكتفاء•الذايت•اليت•تتبعها•

الصني•قد•وصلت•إىل•حدودها•القصوى)5(.•واألثر•األهم•الذي•
تتركه•الصني•على•الطلب•العاملي•على•األغذية•هو•يف•فول•الصويا،•
حيث•ازداد•بشكل•كبري•استهالك•الصني•ووارداهتا•من•هذه•السلعة•
على•مدى•العقد•املاضي.•وقد•ازداد•الطلب•على•فول•الصويا•الذي•
يستخدم•كعلف•للحيوانات•نتيجة•الرتفاع•استهالك•اللحوم.•فقد•
ازداد•الطلب•على•اللحوم•يف•الصني•بنسبة•27.3•يف•املائة•بني•
عامي•2002•و2010،•حبيث•أصبح•ما•ُيستهلك•يف•الصني•من•
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املتحدة.•وخالل•نفس• الواليات• اللحوم•ضعف•ما•ُيستهلك•يف•
املائة• بنسبة•43.7•يف• اهلند• احلليب•يف• استهالك• ازداد• الفترة،•
)Brown, 2012(.•ويولد•ازدياد•الطلب•على•املنتجات•احليوانية•ضغطًا•
متزايدًا•على•إنتاج•أعالف•املاشية.•ويف•حني•تعتمد•كمية•احلبوب•
املقدمة•لتغذية•احليوانات•على•تقنيات•الزراعة•والكفاءة•اليت•حتول•
هبا•خمتلف•احليوانات•احلبوب•إىل•بروتينات،•واليت•ختتلف•بصورة•
واسعة،•فإن•األمر•يتطلب•عدة•كيلوغرامات•من•احلبوب•إلنتاج•
كيلوغرام•واحد•من•اللحوم.•ومن•املرجح•بوجه•عام•أن•تستمر•
هذه•االجتاهات•على•مدى•العقد•املقبل.•وعالوة•على•ذلك،•تتوقع•
وزارة•الزراعة•بالواليات•املتحدة•)USDA, 2013(•زيادة•مطردة•يف•

واردات•الصني•من•الذرة.

كثافة•استخدام•السلع•األساسية•يف•عملية•التصنيع •’2’

اتسمت•عملية•النمو•يف•الصني•على•مدى•العقد•املاضي•
األساسية،•وال•سيما• السلع• استخدام• كثافة• واستمرار• بارتفاع•
املعادن•)أي•تنامي•حجم•املعادن•املستهلكة•لكل•وحدة•من•الناتج(.•
وهذا•هو•الوضع•الطبيعي•يف•مرحلة•التصنيع•السريع،•حيث•تكون•
أنشطة• مدخالت• من• كمدخل• متزايد• بشكل• مطلوبة• املعادن•
الصناعة•التحويلية•املتنامية،•مبا•يف•ذلك•إلنتاج•السلع•االستهالكية•
املعمرة•الالزمة•لتلبية•الطلب•املتزايد،•ولبناء•املساكن•والبنية•التحتية•
املادية.•وعند•نقطة•معينة،•تبدأ•كثافة•االستخدام•هذه•يف•التباطؤ•
متزايدة•يف• اخلدمات•ويسهم•يف•حصة• قطاع• أمهية• تزداد• بينما•
االقتصاد.•وبالتايل،•فإن•كثافة•االستخدام•متيل•إىل•اتباع•منط•على•
شكل•حرف•U•مقلوب•بينما•يرتفع•دخل•الفرد:•فهو•يرتفع•يف•
البداية•مع•حتول•االقتصاد•من•األنشطة•الزراعية•إىل•أنشطة•الصناعة•
 TDR 2005,(•التحويلية،•مث•ينخفض•مع•ازدياد•مشاركة•اخلدمات

.)chap. II

ورمبا•تكون•كثافة•استخدام•بعض•املعادن•يف•الصني•قد•
وبالتايل• إليها،• الوصول• على• أو•أوشكت• ذروهتا،• إىل• وصلت•
كما•يقول• املقبلة،• القليلة• السنوات• يف• تتباطأ• أن• توقع• ينبغي•
الفرد• استهالك• أن• غري• •.)Nomura, 2012 )مثل• املراقبني• بعض•
 Farooki and Kaplinsky,(•املعادن•يف•الصني•منخفض•نسبيًا من•
قويًا،• يبقى• أن• املعادن•ميكن• استهالك• أن• ذلك• ويعين• •.)2012

رغم•أن•منوه•قد•يكون•بوترية•أبطأ.•وعالوة•على•ذلك،•ورغم•
توقع•أن•يتباطأ•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•للصني،•فإن•من•املمكن•
العاملية،•نظرًا•حلجم•ذلك• تأثري•كبري•على•األسواق• له• أن•يظل•
العقد• مدى• على• منوه• معدالت• ارتفاع• إىل• وبالنظر• االقتصاد.•

املاضي،•كان•حجم•االقتصاد•الصيين•يف•عام•2012•أكرب•بكثري•
مما•كان•عليه•يف•السنوات•األوىل•لطفرة•السلع•األساسية.•لذلك،•
املائة،• يبلغ•7•أو•8•يف• للناتج•املحلي•اإلمجايل• وحىت•مبعدل•منو•
قد•يكون•للصني•تأثري•على•أسواق•السلع•األساسية•مماثل•لتأثريها•
يف•السنوات•السابقة•عندما•كان•ينمو•بنحو•10•يف•املائة•)انظر•

.)CBA, 2012•أيضًا

يف• املعادن• استخدام• كثافة• لزيادة• رئيسي• سبب• ومثة•
الصني،•يتمثل•يف•أن•التصنيع•السريع•والنمو،•إىل•جانب•التحول•
احلضري،•قد•مت•بدعم•من•ارتفاع•معدالت•االستثمار•يف•رأس•
أثارت• وقد• والتشييد.• التحتية• البنية• يف• وخاصة• الثابت،• املال•
الوصول• احتمال• بشأن• املخاوف• بعض• املرتفعة• املعدالت• هذه•
إىل•درجة•الطاقة•املفرطة•وظهور•الفقاعات،•يف•قطاع•العقارات•
على•سبيل•املثال.•ومع•ذلك،•جتدر•اإلشارة•إىل•أنه•ليس•معدل•
االستثمار•فقط•هو•ما•يهم•يف•تقييم•ما•إذا•كان•االستثمار•مبالغًا•
الثابت.• املال• رأس• حجم• من• الفرد• نصيب• أيضًا• ولكن• فيه،•
ال•يزال• الصني• يف• املال• رأس• حجم• أن• املراقبني• بعض• ويرى•
صغريًا•نسبيًا•)Aglietta, 2012(.•وبالتايل،•ُيرجح•أن•تظل•كثافة•
استخدام•املعادن•مرتفعة،•حىت•على•الرغم•من•أن•عملية•استعادة•
التوازن•للنمو•قد•تؤدي•إىل•تعديل•معدل•االستثمار.•وعالوة•على•
لن•يتم•بني•عشية• التوازن• استعادة• إجناز•عملية• ذلك،•وملا•كان•
وضحاها،•فإن•التغريات•النهائية•يف•الطلب•على•السلع•األساسية•

ستكون•تدرجيية•على•األرجح.

وباإلضافة•إىل•ذلك،•وإمجااًل،•فإن•أي•تأثري•سليب•قد•تتركه•
عملية•استعادة•التوازن•للنمو•يف•الصني•على•الطلب•العاملي•على•
السلع•األساسية•يتوقف•إىل•حد•كبري•على•مدى•ازدياد•الطلب•من•
البلدان•النامية•اآلخذة•يف•النمو•السريع.•فهناك•عدد•من•البلدان•اليت•
تظهر•حىت•اآلن•كثافة•يف•استخدام•املعادن•أقل•مما•يف•الصني•ميكن•
أكثر•كثافة• استخدامًا• تتضمن• النمو• إىل•مرحلة•من• تتحرك• أن•
للمعادن.•وإذا•ما•عمدت•بلدان•كبرية•ذات•كثافة•سكانية•عالية،•
مثل•إندونيسيا•واهلند،•إىل•اختاذ•طريق•التصنيع•الذي•سلكته•الصني•
املعادن•ميكن•أن•تظل• الطلب•على• العقد•املاضي،•فإن•آفاق• يف•
قوية.•وملا•مل•يكن•مرجحًا•أن•يستند•هذا•الطلب•إىل•الصادرات•
إىل•البلدان•املتقدمة•بالقدر•الذي•كان•عليه•احلال•يف•الصني•على•
مدى•العقدين•املاضيني،•فإن•الكثري•سوف•يتوقف•مرة•أخرى•على•
توسع•الطلب•املحلي•يف•البلدان•النامية.•وإمجااًل،•تظل•احتياجات•
البنية•التحتية•مرتفعة•يف•الصني،•فضاًل•عن•غريها•من•البلدان•النامية•
اآلخذة•يف•النمو•السريع،•وهي•النقطة•اليت•يناقشها•القسم•الفرعي•

املقبل•بصورة•موجزة.
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التحول•احلضري•واحتياجات•البنية•التحتية •’3’
مع• بالتوازي• والتصنيع• اهليكلي• التغيري• عمليات• تسري•
عمليات•التحول•احلضري،•بينما•تتحرك•قوة•العمل•من•الزراعة•
إىل• الريفية• املناطق• من• وبالتايل• التحويلية،• الصناعة• قطاع• إىل•
•،)UN-DESA, 2012( املتحدة• األمم• لتقديرات• ووفقًا• املدن.•
ارتفعت•حصة•سكان•احلضر•من•جمموع•السكان•يف•الصني•من•
35.9•يف•املائة•يف•عام•2000•إىل•49.2•يف•املائة•يف•عام•2010،•
ومن•املتوقع•أن•تبلغ•55.6•يف•املائة•يف•عام•2015،•و61•يف•املائة•
يف•عام•2020.•وال•يزال•ذلك•أقل•بكثري•من•معدالت•التحول•
حوايل• من• تزداد• أن• ُيتوقع• اليت• املتقدمة،• البلدان• يف• احلضري•
75•يف•املائة•يف•الفترة•2001-2010•إىل•حنو•80•يف•املائة•يف•
أن• املتوقع• من• •،)Aglietta, 2012( ووفقًا•ألغلييتا• عام•2020.•
الريفية•يف• املناطق• يعيشون•يف• ممن• مليون•شخص• ينتقل•400•
الصني•إىل•املدن•فيما•بني•عامي•2012•و2030.•وعالوة•على•
ذلك،•من•املتوقع•أن•يتم•بناء•200•مدينة•جديدة،•تتراوح•أعداد•
سكاهنا•بني•املليون•واخلمسة•ماليني•نسمة،•من•أجل•تنمية•املناطق•
العملية• فإن•هذه• أية•حال،• البلد.•وعلى• من• والغربية• الوسطى•
وينبغي• مستدامة.• تكون• كي• استراتيجي• ختطيط• إىل• ستحتاج•
أن• املعيشية• األسر• تسجيل• نظام• إلصالح• تسريع• من• ملا•ُأعلن•
يساعد•يف•دفع•عملية•التحول•احلضري•قدمًا)6(.•وباإلضافة•إىل•
تشييد•املساكن•وغريها•من•املباين،•فإن•العملية•تتضمن•أيضًا•تطوير•
البنية•التحتية•للنقل،•اليت•ال•تقتصر•على•املدن•وحدها،•بل•ومتتد•
إىل•الربط•بني•خمتلف•املدن،•فضاًل•عن•البنية•التحتية•لسائر•أنواع•
بركلمانز• ويتوقع• واالتصاالت.• الطاقة• لتوفري• الالزمة• اخلدمات•
التشييد• أعمال• تظل• أن• •)Berkelmans and Wang, 2012( ووانغ•
السكنية•الصينية•قوية•على•مدى•العقدين•املقبلني.•ومن•املرجح•
أيضًا•أن•تظل•احتياجات•البنية•التحتية•مرتفعة،•حبيث•متتد•ملا•هو•
أبعد•من•املشروعات•اليت•بدأت•مع•احلوافز•املالية•اليت•ُقدمت•يف•

أيلول/سبتمرب•2012.

وميكن•أيضًا•توقع•أن•تستمر•عملية•التحول•احلضري•بسرعة•
يف•البلدان•النامية•األخرى.•فقد•ارتفع•معدل•التحول•احلضري•يف•
إىل• املائة•يف•عام•2000• آسيا•من•35.5•يف• النامية•يف• البلدان•
42.6•يف•املائة•يف•عام•2010،•ومن•املنتظر•أن•يصل•إىل•49.1•يف•
عام•2020.•ويف•أفريقيا،•كانت•معدالت•التحول•احلضري•املناظرة•
املائة.•وكانت• تبلغ•35.5•و39.1•و43.1•يف• السنوات• لتلك•
معدالت•التحول•احلضري•يف•أمريكا•الالتينية•أعلى•من•ذلك•بكثري،•
البلدان•املتقدمة.• حيث•بلغت•مستويات•تقرب•من•مستوياته•يف•
وبالتايل،•فإن•هناك•احتمااًل•قويًا•الزدياد•الطلب•على•السلع•األساسية•
من•جانب•كثري•من•البلدان•النامية•من•أجل•تلبية•احتياجات•التنمية•

 Lawson(•املرتبطة•بالتحول•احلضري،•وخباصة•لتطوير•البنية•التحتية
.)and Dragusanu, 2008

ازدياد•الطلب•على•الطاقة•واالرتباط•بني•الوقود•والغذاء •’4’

مثلما•لوحظ•أعاله،•يتسم•النمو•االقتصادي•والتصنيع•يف•
البلدان•النامية•اآلخذة•يف•النمو•السريع•باالستخدام•الكثيف•للطاقة.•
كما•يرتبط•ازدياد•استخدام•الطاقة•بارتفاع•مستويات•املعيشة.•وقد•
أصبحت•الصني،•على•سبيل•املثال،•أكرب•مستهلك•للطاقة•يف•العامل•
يف•عام•2010،•حيث•ارتفعت•حصتها•يف•استهالك•الطاقة•األولية•
على•الصعيد•العاملي•من•8•يف•املائة•يف•عام•1990•إىل•20•يف•املائة•يف•
عام•Coates and Luu, 2012(•2010(.•والفحم•هو•املصدر•الرئيسي•
للطاقة•يف•الصني،•وإن•كان•من•املتوقع•أن•تتراجع•حصة•الفحم•يف•
إمجايل•استهالك•الطاقة•يف•الصني•مع•التحول•إىل•مصادر•أنظف•
للطاقة.•ومن•املرجح•أن•يظل•النفط•يف•األجل•املتوسط•هو•املصدر•
الرئيسي•للطاقة•يف•النقل.•ويف•الواقع،•فإن•الطلب•على•النفط•من•
أجل•النقل•سيستمر•يف•االزدياد•بالتوازي•مع•ازدياد•الطلب•على•
السيارات•يف•الصني•وغريها•من•البلدان•النامية.•ويف•حني•أن•حصة•
الصني•من•استهالك•وواردات•النفط•على•الصعيد•العاملي•ليست•مرتفعة•
كما•هي•يف•غريه•من•السلع•األساسية،•فإهنا•تستأثر•حبصة•كبرية•يف•
منو•الطلب•العاملي•على•النفط•)اجلدول•2-1(.•فالطلب•من•البلدان•
النامية،•بقيادة•الصني•واهلند،•كان•القوة•املحركة•ألسواق•الطاقة•
العاملية•على•مدى•العقد•املاضي.•وفيما•بني•عامي•2002•و2012،•
على•سبيل•املثال،•ازداد•الطلب•على•النفط•بنسبة•44.4•باملائة•يف•
البلدان•غري•األعضاء•يف•منظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي،•
بينما•تراجع•بنسبة•6.4•يف•املائة•يف•دول•املنظمة.•ونتيجة•لذلك،•
ارتفعت•حصة•الدول•غري•األعضاء•يف•املنظمة•يف•االستهالك•العاملي•
للنفط•من•39.1•يف•املائة•إىل•49.8•يف•املائة•)BP, 2013(.•ورغم•
أنه•من•املتوقع•أن•تسهم•التحسينات•يف•كفاءة•استخدام•الطاقة•يف•
استمرار•االخنفاض•يف•استخدام•الطاقة•لكل•وحدة•من•الناتج•املحلي•
اإلمجايل،•فإن•تزايد•الطلب•على•الطاقة•يف•البلدان•النامية•اآلخذة•يف•
النمو•السريع•سيستمر•على•مدى•العقود•القليلة•القادمة،•وإن•يكن•

.)BP, 2011(•مبعدالت•أبطأ•مما•كان•عليه•يف•العقد•املاضي

وقد•أدت•الطفرة•احلادثة•يف•الطلب•على•الطاقة،•وارتفاع•
أسعار•النفط،•والبحث•عن•مصادر•بديلة•للطاقة•ملواجهة•تغري•املناخ،•
إىل•تعزيز•الطلب•على•أنواع•الوقود•األحيائي.•وتشمل•هذه•األنواع•
اإليثانول،•الذي•ُينتج•أساسًا•من•الذرة•والسكر،•والديزل•األحيائي،•
املستخلص•من•البذور•الزيتية.•ويف•الواقع،•جتري•اآلن•زراعة•نسبة•
متزايدة•من•املحاصيل•الغذائية•إلنتاج•الوقود•األحيائي،•مما•يؤدي•إىل•
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زيادة•التنافس•على•خمتلف•استخدامات•األراضي:•للغذاء•وأعالف•
القطن.•ويتركز• الزراعية•مثل• احليوانات•والوقود،•وللمواد•اخلام•
التوسع•السريع•يف•إنتاج•الوقود•األحيائي•يف•عدد•قليل•من•املناطق.•
ووفقًا•ملنظمة•األغذية•والزراعة•)FAO, 2012b(،•فإن•إنتاج•اإليثانول•
سيكون•حبلول•عام•2012•قد•استوعب•أكثر•من•50•يف•املائة•من•
حمصول•قصب•السكر•يف•الربازيل•و37•يف•املائة•من•حمصول•احلبوب•
اخلشنة•يف•الواليات•املتحدة.•ويستأثر•إنتاج•الديزل•األحيائي•مبا•يقرب•
من•80•يف•املائة•من•املحاصيل•املزروعة•إلنتاج•الزيوت•النباتية•يف•
االحتاد•األورويب.•وبلغ•حجم•الذرة•املستخدمة•يف•إنتاج•اإليثانول•
يف•الواليات•املتحدة•44.3•يف•املائة•من•إمجايل•استخدام•الذرة،•بعد•
أن•كان•ال•يتجاوز•12.6•يف•املائة•فقط•يف•عام•2002)7(.•وتلعب•
السياسات•احلكومية،•مثل•التكليفات•واإلعانات•أو•غريها•من•أنواع•
الدعم،•دورًا•بالغ•األمهية•يف•دفع•هذا•التوسع•يف•إنتاج•الوقود•األحيائي.•
فمن•املشكوك•فيه•أن•يكون•ذلك•اإلنتاج•مرحبًا•يف•بعض•املناطق،•
مثل•االحتاد•األورويب•والواليات•املتحدة،•لوال•ذلك•الدعم.•ومن•
املتوقع•أن•يستمر•منو•الطلب•على•أعالف•احليوانات•املستخدمة•يف•
 OECD-FAO, 2013;(•إنتاج•الوقود•األحيائي•على•مدى•العقد•املقبل

.)USDA, 2013

االستجابة•على•جانب•العرض )ب(•
أدى•الطلب•املتزايد•بسرعة•على•السلع•األساسية•ابتداء•من•
أوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة•إىل•ارتفاع•األسعار،•ألن•العرض•
كان•بطيئًا•يف•استجابته•خالل•السنوات•األوىل•من•فترة•االزدهار.•
وعلى•وجه•التحديد،•فإن•الصناعات•االستخراجية،•اليت•مرت•بفترة•
طويلة•من•قلة•االستثمارات،•ُأخذت•على•حني•غرة.•وصناعات•
التعدين•والنفط•صناعات•كثيفة•رأس•املال،•وال•حتقق•االستثمارات•
فيها•عائدًا•إال•بعد•عدة•سنوات،•حيث•إن•األمر•يستغرق•وقتًا•طوياًل•
منذ•بدء•أعمال•التنقيب•األويل•حىت•يصبح•املنجم•أو•املخزون•النفطي•
منتجًا•بالفعل.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•هذا•القطاع•يواجه•على•حنو•
متزايد•قيودًا•على•العرض،•نظرًا•لنضوب•أو•استنفاد•املخزونات•
اليت•كان•يسهل•الوصول•إليها.•ولذلك،•تضطر•أعمال•التنقيب•إىل•
االنتقال•إىل•مناطق•أكثر•بعدًا•أو•إىل•حفر•أعمق•للعثور•على•املوارد•
واستخراجها.•كما•أن•درجات•ركازات•املعادن•تأخذ•يف•التناقص،•
وتزداد•صعوبة•معاجلة•الركازات•األكثر•تعقيدًا.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•
كان•هناك•نقص•يف•املعروض•من•العمالة•املتخصصة•يف•هذا•القطاع.•
وُيضاف•إىل•ذلك•ارتفاع•تكاليف•اإلنتاج•نتيجة•لضرورة•االمتثال•

للشروط•البيئية•اليت•تزداد•صرامة.

العرض• على• املفروضة• القيود• هذه• سامهت• وإمجااًل،•
وارتفاع•تكاليف•اإلنتاج•يف•احلد•من•كفاءة•االستثمار•يف•الصناعات•

االستخراجية.•ومع•ذلك،•فقد•سجلت•االستثمارات•يف•التنقيب•
ارتفاعًا•كبريًا•على•مدى•العقد•املاضي،•وإن•كانت•قد•تعرضت•يف•
الفترة•2010-2011•النتكاسة•كانت•تعكس•الصعوبات•املتصلة•
 MEG,(•باألزمة•املالية•العاملية.•ووفقًا•ملجموعة•اقتصاديات•املعادن
2013(،•ازدادت•ميزانيات•التنقيب•العاملية•من•حوايل•بليوين•دوالر•

عام•2002•إىل•21.5•بليون•دوالر•يف•عام•2012.•ومسحت•هذه•
االستثمارات•بزيادة•العرض،•بل•وأدت•إىل•تراكم•فوائض•يف•بعض•
أسواق•املعادن•)Smale, 2013(.•وحىت•سوق•النحاس،•اليت•كانت•
تعاين•من•االختناق•بصفة•خاصة•خالل•العقد•املاضي،•تتجه•اآلن•
إىل•حتقيق•فائض.•غري•أنه•ليس•من•الواضح،•يف•البيئة•امللتبسة•اليت•
تسود•االقتصاد•الكلي•حاليًا،•ما•إذا•كان•سيتوفر•املزيد•من•التمويل•
ألعمال•التنقيب.•وقد•يؤخر•ذلك•املشروعات،•مما•يؤدى•إىل•اخنفاض•

اإلنتاج•على•مدى•السنوات•القليلة•املقبلة.

والتغلب•على•قيود•العرض•يف•قطاعي•الطاقة•والتعدين•يعتمد•
بشدة•على•االبتكارات•التكنولوجية.•ويتمثل•أحد•هذه•االبتكارات•يف•
تطوير•تقنيات•احلفر•األفقي•والتكسري•اهليدروليكي•)املعروف•باسم•
التكسري•fracking(•يف•قطاع•النفط•والغاز.•وميكن•هلذه•األشكال•
من•التقدم•التكنولوجي،•اليت•حتققت•أساسًا•يف•الواليات•املتحدة،•
أن•تغري•املشهد•العاملي•للطاقة•بدرجة•كبرية.•وقد•مكنت•ذلك•البلد•
من•حتقيق•زيادة•كبرية•يف•إنتاجها•من•النفط•والغاز،•وميكن•أن•تنتهي•
 IEA,(•2020•هبا•ألن•تصبح•أكرب•منتج•للنفط•يف•العامل•حبلول•عام
2012a(.•ومن•شأن•ذلك•أيضًا•أن•يقلل•من•اعتماد•الواليات•املتحدة•

على•الواردات•من•الطاقة،•اليت•تليب•يف•الوقت•الراهن•حنو•20•يف•املائة•
من•إمجايل•احتياجاهتا•من•الطاقة.•وبالتايل،•فإنه•سيعطي•دفعة•إضافية•
إىل•ما•حيدث•حاليًا•يف•جتارة•النفط•العاملية•من•اجتاه•إىل•التحول•حنو•
الشرق.•كما•أنه•سيسهم•يف•تقليص•االختالالت•العاملية،•حيث•إن•
واردات•الطاقة•كانت•عاماًل•رئيسيًا•أسهم•يف•العجز•التجاري•للواليات•
•.)TDR 2010: chart 2.5(•املتحدة•على•مدى•السنوات•القليلة•املاضية
وهناك•دالئل•على•أن•هذه•التطورات•اجلديدة•تؤثر•بالفعل•على•
الصادرات•النفطية•من•بعض•البلدان•األفريقية•املنتجة•الرئيسية•للنفط،•
مثل•أنغوال•واجلزائر•ونيجرييا،•إىل•الواليات•املتحدة)8(.•وال•يزال•من•
غري•الواضح•ما•إذا•كان•ما•يسمى•ب••"ثورة•غاز•الصخور•الطفلية•يف•
الواليات•املتحدة"•ميكن•أن•تتكرر•يف•بعض•البلدان•األخرى.•وعالوة•
على•ذلك،•فإن•تطبيق•التكنولوجيات•اجلديدة•ال•يزال•مسألة•خالفية•

ألسباب•بيئية،•وذلك•فيما•يتعلق•أساسًا•بتلوث•املياه)9(.

وتواجه•الزراعة•أيضًا•قيودًا•ال•يستهان•هبا•على•جانب•العرض.•
فالطريقتان•الرئيسيتان•لزيادة•اإلنتاج•الزراعي•تتمثالن•يف•توسيع•
القدرة•على• أن• املحاصيل.•غري• املزروعة•وزيادة•غلة• املساحات•
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•)FAO, 2011(•زيادة•األراضي•الصاحلة•للزراعة•هي•قدرة•حمدودة
بقدر•حمدودية•توفر•املياه•ألغراض•الزراعة.•وهذه•املوارد•شحيحة
بصفة•خاصة•يف•البلدان•اليت•هي•يف•أشد•احلاجة•إىل•زيادة•إنتاجها
من•الغذاء.•وبالتايل،•فإن•اخليار•اآلخر•هو•حتسني•غالت•املحاصيل
الزراعية.•غري•أن•وترية•منو•اإلنتاجية•الزراعية•كان•يتباطأ•يف•العقود
األخرية.•فقد•تراجع•متوسط•املعدل•السنوي•لنمو•غلة•احلبوب•من
يف•املائة•خالل إىل•1.3 يف•املائة•خالل•الفترة•1990-1950 2.2
)Brown, 2012(.•ويعكس•هذا•االخنفاض الفترة•2011-1990
خالل• املنتهجة اإلمنائية السياسة إصالحات فشل منه جانب يف
التسعينات•من•القرن•املاضي،•مما•أدى•إىل•إمهال•القطاع•الزراعي
وهو•ما•يتجلى•يف•اخنفاض•املساعدة•اإلمنائية•الرمسية•هلذا•القطاع،
وتقلص•مشاركة•احلكومة•فيه•يف•البلدان•النامية،•وذلك•يف•أعقاب
املالية• املؤسسات مع عليها االتفاق مت اليت اهليكلي التكيف برامج
الدولية.•وكان•جمال•كبري•من•املجاالت•اليت•تعرضت•لإلمهال•يتعلق
باالستثمار•يف•البحوث•والتطوير.•ومن•املمكن،•يف•واقع•األمر،•زيادة
اإلنتاجية•الزراعية•من•خالل•تقليص•فجوات•اإلنتاجية•يف•البلدان
)OECD-FAO, 2013(•من•خالل•زيادة•االستثمار•يف•الزراعة. النامية
وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•ارتفاع•أسعار•الطاقة•وتكاليف•املدخالت
األخرى،•مثل•األمسدة•واملبيدات•احلشرية،•كانت•مبثابة•قيود•إضافية

على•اإلنتاج•الزراعي.

الزراعية الغذائية•واملنتجات• املواد• املعروض•من• أن• كما•
تسهم• اليت املناخية، الظروف على كبرية بدرجة تعتمد األخرى
يف•تقلب•األسعار•يف•املدى•القصري.•فاجلفاف•الشديد•الذي•أصاب
ترك• املثال، سبيل على الواليات•املتحدة•يف•صيف•عام•2012،
أثرًا•سلبيًا•على•إنتاج•احلبوب•وفول•الصويا،•مما•دفع•باألسعار•إىل
ثالث•ذروة•هلا•منذ•أزمة•الغذاء•العاملية•يف•عام•2008.•وهناك•أيضًا
خماوف•متزايدة•حول•تأثري•تغري•املناخ•على•اإلنتاج•الزراعي.•وقد
تكون•بعض•اضطرابات•اإلمدادات•الغذائية•املتعلقة•بالطقس،•وازدياد
وتريهتا،•وتباطؤ•منو•غالت•املحاصيل•الزراعية،•مرتبطة•يف•جانب
منها•بتغري•املناخ.•بل•إن•بعض•املراقبني•يشريون•إىل•أن•تغري•املناخ
قد•يشكل•أكرب•هتديد•لإلنتاج•الزراعي•وألسعار•املواد•الغذائية•يف

.)10()Oxfam, 2012( املستقبل

أسعار السلع: اآلفاق املحتملة -4

بالصعوبة األساسية السلع أسعار بتطور املتعلقة التوقعات تتسم
االقتصادية• بالبيئة حييط الذي الشديد لاللتباس نظرًا خاص، بشكل
السلبية املخاطر أعظم والفلزات املعادن قطاع ويواجه حاليًا. العاملية

نظرًا•لدخول•موجات•جديدة•من•املعروض•إىل•األسواق•حتديدًا•يف
الوقت•الذي•يبدو•فيه•منو•الطلب•من•الصني•آخذًا•يف•التباطؤ.•غري
أن•االنكماش•على•جانب•العرض•قد•يعود•إىل•الظهور•يف•غضون
الطاقة• وكاالت ترى النفط، بقطاع يتعلق وفيما قليلة. سنوات
الطاقة للطاقة•وإدارة•معلومات• الدولية• الوكالة• املتخصصة،•مثل•
من بالواليات•املتحدة،•تراجع•أسعار•النفط•إىل•مستويات•أقل•قلياًل
2011-2012،•وإن•ظلت•مرتفعة•بصورة الفترة يف مستوياهتا
النامية• البلدان بعض من الطلب تصاعد استمرار ورغم قياسية.
اآلخذة•يف•النمو•السريع•)وإن•يكن•بوترية•أبطأ(،•ينبغي•أن•تتحرر
أوضاع•السوق•إىل•حد•ما•بسبب•ارتفاع•املعروض•من•النفط•غري
التقليدي.•غري•أن•تكاليف•إنتاج•هذه•اإلمدادات•اجلديدة•ال•جيعلها
مرحبة•إال•يف•حالة•تصاعد•األسعار•إىل•مستويات•مرتفعة•نسبيًا.
وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•من•املرجح•أن•تظل•منظمة•البلدان•املصدرة
للنفط•)أوبك(•قوة•رئيسية•يف•التأثري•على•أسعار•النفط.•ومن•املتوقع
أن•تظل•البلدان•غري•األعضاء•يف•املنظمة•هي•املصادر•الرئيسية•ألي
زيادة•يف•الطلب•على•النفط.•بل•إن•من•املتوقع•أن•يتجاوز•طلب
يف والتنمية التعاون منظمة بلدان من الطلب النفط على البلدان هذه

.)IEA, 2012b(•2014•امليدان•االقتصادي•حبلول•عام

وتشري•التوقعات•بالنسبة•للقطاع•الزراعي•إىل•تصاعد•األسعار.
ووفقًا•ملنظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي•ومنظمة•األغذية
والزراعة•)الفاو(•)OECD-FAO, 2013(،•أصبحت•أسعار•السلع•الزراعية
العقد مدى على ثابتة تظل أن املتوقع ومن اهليكلية، الناحية من أعلى
اإلنتاج•واشتداد تباطؤ•منو• املقبل.•وسريجع•ذلك•إىل•مزيج•من•
عن•البيئة•الداعمة الطلب،•مبا•يف•ذلك•على•الوقود•األحيائي،•فضاًل
على•صعيد•االقتصاد•الكلي.•ومن•املتوقع•أن•يزداد•إنتاج•اإليثانول
يف•املائة،•وأن•يزداد•إنتاج•الديزل•األحيائي•بنسبة•أعلى، 67 بنسبة
ستستأثر• وإن•يكن•من•مستوى•أساسي•أدىن.•وحبلول•عام•2022،
أنواع•الوقود•األحيائي•حبصة•متنامية•من•اإلنتاج•العاملي•من•قصب
يف•املائة(،•واحلبوب يف•املائة(،•والزيوت•النباتية•)15 28( السكر
يف•املائة(.•وعلى•جانب•العرض،•من•املتوقع•أن•يتباطأ 12( اخلشنة
يف•املائة•يف•الفترة منو•اإلنتاج•الزراعي•من•معدل•متوسط•يبلغ•2.1
يف•املائة•يف•الفترة•2013-2022.•وباملثل، إىل•1.5 2012-2003
USDA,(•تشري•التوقعات•العاملية•لوزارة•الزراعة•بالواليات•املتحدة
2013(•إىل•أنه،•بعد•حاالت•التراجع•يف•املدى•القريب،•من•املنتظر

أن•تظل•أسعار•الذرة•والقمح•والبذور•الزيتية•والعديد•من•املحاصيل
قياسية. بصورة مرتفعة مستويات عند األخرى

وأخذًا•يف•االعتبار•صعوبة•التنبؤ•بأسعار•السلع•األساسية،
ال•سيما•يف•السياق•االقتصادي•العاملي•حاليًا،•فإن•أحد•السيناريوهات
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يف• يتمثل أعاله الواردة املناقشة من استخالصها ميكن اليت املحتملة
أنه،•نظرًا•لتباطؤ•النمو•الذي•قد•خيفض•إىل•حد•ما•الطلب•القوي
يف•الصني،•فإن•أسعار•السلع•قد•ال•ترتفع•بالسرعة•اليت•ارتفعت•هبا
يف•العقد•املاضي.•ومع•السماح•ببعض•التعديالت•الزنولية•يف•املدى
مرتفع• مستوى يف األساسية السلع أسعار تستقر أن ينبغي القصري،

مقارنة•بأسعار•أوائل•العقد•األول•من•األلفية•اجلديدة.

وهناك•ثالث•وجهات•نظر•رئيسية•حول•االحتماالت•اخلاصة
األساسية: للسلع العظمى بالدورة

• أنه•ال•تزال•هناك•سنوات•عديدة	 يرى•املراقبون•األكثر•تفاؤاًل
أمام•املرحلة•التوسعية•من•الدورة•العظمى،•حيث•ستواصل
Farooki and( املكثف النمو مسار على قدمًا املضي الصني
ذلك وسيتسبب .)Kaplinsky, 2012; Coates and Luu, 2012

يف•بقاء•أسعار•السلع•األساسية•ثابتة؛

• ويرى•مراقبون•آخرون•أن•أسعار•السلع•األساسية•قد•دخلت	
مرحلة•منو•أكثر•هدوءًا•واستقرارًا،•ولكنها•ستظل•مع•ذلك

جديد" عادي "مستوى عند أو نسبيًا مرتفعة مستويات عند
Bloxham, Keen and Hartigan, 2012; Goldman Sachs,(

2012(؛

• غري•أن•البعض•اآلخر•يعتقد•أن•املرحلة•التوسعية•من•الدورة	
Credit Suisse, 2013; Citi,( هنايتها إىل وصلت قد العظمى

.)2013

ومع•ذلك،•يبدو•أن•مثة•اتفاق•عام•أنه•لن•حيدث•اهنيار•دائم
ألسعار•السلع•األساسية•أو•عودة•سريعة•إىل•اجتاه•التدهور•الذي
وبالتايل،• املقبلة. القليلة السنوات مدى على طويلة لفترة يستمر
يف• البنيوية بالتغيريات سلبًا يتأثرون قد األولية السلع مصدري فإن
االقتصاد•العاملي•بدرجة•أقل•من•مصدري•املصنوعات.•وطاملا•ظلت
منتجو• وظل نسبيًا مرتفعة مستويات عند األساسية السلع أسعار
السلع•األساسية•قادرين•على•استخالص•حصة•ال•بأس•هبا•من•ريع
املوارد،•فإن•التحدي•الرئيسي•أمام•صناع•السياسات•سيظل•يتمثل
يف•ضمان•أن•تؤدي•اإليرادات•املتأتية•من•استغالل•املوارد•الطبيعية

إىل•حفز•اإلنتاج•وتنويع•الصادرات.

جيم- اآلثار املتعلقة بالحجم على مصدري املصنوعات

تتصل حمددة• منتجات• أمناط• عديدة• دراسات• تناولت•
الربع فيما•بني• العاملية• التجارة• الذي•حدث•يف• باالخنفاض•احلاد•
سبيل• )على والربع•األول•من•عام•2009 الثالث•من•عام•2008
Bems, Johnson and Yi, 2010; Levchenko, Lewis and Tesar,•،املثال
Gopinath, Itskhoki and Neiman, 2012 ;2010(.•وتشري•هذه•الدراسات

إىل•ما•يلي:•’1’•أن•التجارة•يف•السلع•اخنفضت•بأكثر•من•التجارة•يف
اخلدمات،•وأن•التجارة•يف•السلع•املعمرة•)مثل•منتجات•السيارات
التجارة•يف•السلع واللوازم•الصناعية(•تراجعت•بأكثر•من•تراجع•
غري•املعمرة؛•’2’•أن•االخنفاض•احلاد•يف•السلع•املعمرة•االستهالكية
وغريها•من•السلع•املتميزة•)املصنوعات•اليت•حتمل•عالمات•جتارية(
كان•اخنفاضًا•يقتصر•على•احلجم،•دون•حدوث•أي•ختفيضات•يف
األسعار؛•’3’•أن•حاالت•تراجع•اإلنفاق•النهائي•احلقيقي•كانت
مسؤولة•عن•اجلانب•األعظم•من•اهنيار•التجارة•الدولية•يف•الفترة
.)Bems, Johnson and Yi, 2013•،على•سبيل•املثال( 2009-2008
وتوحي•هذه•النتيجة•األخرية•بأن•التغريات•يف•منط•التجارة•الدولية•يف
قد•تكون•أكثر•من•جمرد•ظاهرة املصنوعات•يف•الفترة•2009-2008

قصرية•األجل.•واالحتمال•الكبري•الستمرار•تباطؤ•منو•اإلنفاق•النهائي
يف• التباطؤ أمد لطول نتيجة املقبلة، السنوات يف املتقدمة البلدان يف
معدالت•منوها،•سيترك•على•األرجح•أثرًا•سلبيًا•على•فرص•التصدير

املتاحة•أمام•البلدان•النامية)11(.

أثر دراسة خالل من املحتملة السلبية اآلثار هذه تقييم وميكن
تراجع•الواردات•يف•الواليات•املتحدة.•ويرجع•ذلك•إىل•أن•املسامهة
النمو• يف املتحدة الواليات يف االستهالكي الطلب لتنامي الكبرية
قبل• العاملي لالقتصاد الرئيسية السمات من واحدة كانت العاملي
األزمة.•وكما•نوقش•بشيء•من•التفصيل•يف•الفصل•الثاين•من•تقرير•
التجارة•والتنمية،•TDR 2010, chap. II(•2010(،•فقبل•اندالع•األزمة
االقتصادية•واملالية•احلالية،•كان•االستهالك•الشخصي•بالواليات•املتحدة،
يف•املائة•من•الناتج تريليون•دوالر،•ميثل•حنو•70 الذي•يبلغ•حوايل•10
املحلي• الناتج من املائة يف املحلي•اإلمجايل•لذلك•البلد،•وحوايل•16
اإلمجايل•العاملي؛•كما•كان•اإلنفاق•االستهالكي•يستأثر•بأكثر•من
يف•املائة•من•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•بالواليات•املتحدة•خالل 70
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الفترة•2000-2007.•واألهم•من•ذلك،•أن•الواردات•من•السلع
يف•املائة االستهالكية،•مبا•يف•ذلك•السيارات،•كانت•متثل•حوايل•85
من•الزيادة•يف•العجز•التجاري•غري•النفطي•للواليات•املتحدة•فيما•بني
عامي•1997•و2007.•وخالل•نفس•الفترة،•ازدادت•الواردات
السيارات،•حبوايل باستثناء• الغذائية،• السلع•االستهالكية•غري• من•
يف•املائة،•مما•زاد•من•الطلب•الكلي•يف•بقية•أحناء•العامل•مبا•يقرب 150

بليون•دوالر•باألرقام•املطلقة. من•300

واتسمت•واردات•الواليات•املتحدة•من•السلع•االستهالكية،
وخاصة•الفئات•غري•الغذائية•)باستثناء•السيارات(،•بالركود•يف•عام•2008
والربع•الثالث )الشكل•2-4(.•وفيما•بني•الربع•األول•من•عام•1999
من•عام•2008،•ازدادت•هذه•الواردات،•يف•املتوسط،•بنسبة•تناهز
يف•املائة•يف•الربع•الثالث،•قبل•أن•تتراجع•بصورة•حادة.•مث•شهدت 2
انتعاشًا•بعد•ذلك،•بدءًا•من•الربع•األول•من•عام•2009،•وإن•عادت
على•مدى•العامني•املاضيني•إىل•الركود•إىل•مستويات•ما•قبل•األزمة.

وإذا•ما•جرى•تصنيف•واردات•الواليات•املتحدة•من•السلع
االستهالكية•غري•الغذائية•إىل•سلع•معمرة•)باستثناء•السيارات(•وسلع
معمرة)12(،•فإن•هناك•دالئل•واضحة•على•أن غري وسلع معمرة شبه
فقدان•دينامية•االسترياد•يف•الواليات•املتحدة•أمر•يهم•فرص•التصدير

االستهالكية السلع فئة وكانت .)5-2 )الشكل النامية للبلدان املتاحة
الثالثة،• املنتجات جمموعات بني من دينامية األكثر الفئة هي املعمرة
حيث•ازدادت•واردات•الواليات•املتحدة•ثالث•مرات•بني•عامي
1997•و2007.•ونظرًا•ألن•الصني•واملكسيك•كانتا•تستأثران
يف•املائة•من•واردات•الواليات•املتحدة•من•هذه•السلع•يف 60 ب معًا
عام•2012،•فإن•ركود•الطلب•يف•الواليات•املتحدة•واخنفاضه•إىل
ما•دون•مستوياته•قبل•األزمة•سيترك•أثرًا•كبريًا•على•هذين•البلدين
املصدرين.•وتستأثر•الصني•بأكثر•من•نصف•واردات•الواليات•املتحدة
من•السلع•االستهالكية•شبه•املعمرة،•اليت•ال•تزال•الفئة•األكرب•بني
يف•املائة 60 من أكثر من حصتها تراجع رغم الثالثة املنتجات فئات
يف•املائة•يف•عام•2012.•وكانت إىل•حوايل•45 يف•عام•1995
الصيدالنية• املستحضرات متثل )اليت املعمرة غري االستهالكية السلع
الدينامية• بسرعة استعادت اليت الوحيدة الفئة فيها( رئيسيًا عنصرًا
اليت•كانت•تتميز•هبا•قبل•األزمة.•غري•أن•البلدان•النامية•ال•تستأثر
إال•حبصة•صغرية•فحسب•من•واردات•الواليات•املتحدة•من•هذه
انتقال أن• املنتجات)13(.•وإمجااًل،•تشري•هذه•األدلة•إىل• من الفئة
التباطؤ•االقتصادي•من•خالل•قناة•التجارة•قد•أثَّر•سلبًا•على•صادرات
البلدان•النامية•من•املنتجات•مثل•املالبس•واألجهزة•املزنلية•إىل•البلدان
املتقدمة.•وكانت•تلك•الصادرات•تعزز•النمو•يف•البلدان•النامية•قبل

اندالع•األزمة،•وتدعم•التحول•اإلنتاجي.

الشكل 4-2

واردات الواليات املتحدة، فئات خمتارة من السلع االستهالكية، الربع األول من عام 1999 - الربع الرابع من عام 2012
)بباليني•الدوالرات(
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االجتاه يف الربع األول/١٩٩٩ - 
الربع الثاين/٢٠٠٨: السلع 

االستهالكية غري الغذائية، باستثناء 
السيارات

السيارات (املركبات واألجزاء 
واملحركات)

االجتاه يف الربع األول/١٩٩٩ - 
الربع الثاين/٢٠٠٨: السيارات 

(املركبات واألجزاء واملحركات)

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•مكتب•التحليل•االقتصادي•بالواليات•املتحدة،•البيانات•الدولية،•اجلدول•2)أ(. املصدر:
يف•املائة•لربع•السنة،•يف•حني•يبلغ•املعدل•للسلع• هي•تقديرات•أولية.•ويبلغ•معدل•اجتاه•النمو•للسيارات•0.6 بيانات•الربع•الرابع•من•عام•2012 مالحظة:

االستهالكية•غري•الغذائية•1.8•يف•املائة•لربع•السنة.•
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ودراسة•البيانات•املستمدة•من•منطقة•اليورو•تدعم•هذه•
•،2009-2008 الفترة شهدته الذي التراجع فبعد النتيجة.
انتعشت•على•حنو•سريع•واردات•منطقة•اليورو•)باستثناء•التجارة
املعمرة• االستهالكية السلع من اليورو( منطقة داخل البينية
)باستثناء•السيارات(•وشبه•املعمرة•وغري•املعمرة؛•وحبلول•الفترة•
قبل• ما مستويات تتجاوز بدأت قد كانت ،2011-2010
عام•2008.•غري•أن•معدل•منو•هذه•الواردات•يظل•أدىن•بكثري•
السلع من• فالواردات• األزمة:• ما•قبل• فترة• يف• عليه• مما•كان•

االستهالكية•شبه•املعمرة،•اليت•متثل•أكثر•من•ثلثي•إمجايل•واردات
منطقة•اليورو•من•كل•هذه•املجموعات•من•املنتجات،•سجلت•
يبلغ• منو )ومعدل املائة يف 12 يبلغ متوسط سنوي منو معدل
من أهم•مصدر• اآلن• تعترب•حىت• اليت• الصني،• من• املائة• يف• 23
البلدان•النامية،•واليت•تستأثر•بقرابة•نصف•إمجايل•واردات•منطقة•
اليورو•من•هذه•الفئة•من•املنتجات(•خالل•فترة•2007-2002،•
ولكنه•اخنفض•إىل•10•يف•املائة•فقط•)8•يف•املائة•من•الصني(•خالل

الفترة•2011-2009.

الشكل 5-2

واردات الواليات املتحدة من السلع االستهالكية )باستثناء األغذية والسيارات(، حسب الفئة 
وجمموعة خمتارة من بلدان املصدر، 2012-1995

)بباليني•الدوالرات(
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السلع شبه املعمرة، اإلمجايل (املقياس األمين)
السلع شبه املعمرة، الصني (املقياس األمين)

.UN Comtrade حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•قاعدة•األمم•املتحدة•للبيانات•اإلحصائية•لتجارة•السلع•األساسية املصدر:
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 نحو الطلب املحلي
ً
دال- نحو استراتيجيات نمو أكثر توجها

حنو• موجهة منو استراتيجية من بسرعة التغري إمكانية إن
بدرجة تعتمد املحلي الطلب حنو توجهًا أكثر استراتيجية إىل التصدير
عن• املحلي لإلنتاج القطاعي اهليكل ارتباط فك مدى على كبرية
بشكل• قويًا يكون التفكيك فهذا املحلي. للطلب القطاعي اهليكل
خاص•يف•البلدان•اليت•تصدر•نسبة•كبرية•من•السلع•األولية.•غري•أنه
للتصدير متطورة سلعًا تنتج اليت األخرى البلدان يف أيضًا كبريًا يكون
املوجه•للمستهلكني•األثرياء•يف•البلدان•املتقدمة،•واليت•ال•يقدر•على

املحليني. املستهلكني من القليل سوى كلفتها حتمل

وقد•حاولت•االقتصادات•الغنية•باملوارد•الطبيعية•ملدة•طويلة
إضعاف•هذا•التفكيك•بتنويع•اهليكل•القطاعي•إلنتاجها•من•خالل•
زيادة•املصنوعات.•ويف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•اليت•تشكل•
فيها•املصنوعات•حصة•كبرية•من•اإلنتاج•والصادرات،•قد•تزداد•
القطاعي• القطاعي•لإلنتاج•والتكوين• التكوين• قوة•االرتباط•بني•
الطلب يكتسب حيث لالقتصاد، املتزايدة للعوملة نتيجة للصادرات
الطلب أكرب•يف• وزنًا• واالنتقالية• النامية• االقتصادات• املحلي•يف•

والناتج•وأمناط•التجارة•على•الصعيد•العاملي.•والتغيري•الذي•ينتج•
تتقلصحصة حيث لالستهالك، العاملي التوزيع شكل يف ذلك عن
املستهلكني•األغنياء•يف•االستهالك•وتزداد•حصة•املستهلكني•من•
شرائح•الدخل•الدنيا•واملتوسطة،•يعين•حدوث•تغيريات•يف•األذواق
ووجود•جمموعة•أكثر•تنوعًا•من•أمناط•اإلنفاق•اجلديدة.•وسيؤثر•
ذلك•على•توجيه•قرارات•االستثمار،•ويؤدي•إىل•تغيريات•يف•التركيز
القطاعي•لالستثمارات،•مما•سيحدث•تغيريات•يف•تكوين•اإلنتاج•

والناتج•على•الصعيد•املحلي.

وجتربة•اقتصادات•أمريكا•الالتينية•يف•أعقاب•الكساد•الكبري
استراتيجيات• يف تغيري بإحداث املرتبطة املسائل بعض توضح قد
النمو•حنو•إسناد•دور•أكرب•للطلب•املحلي•)اإلطار•2-1(.•ويتناول
اهليكل• بني باالختالف املتصلة املسائل القسم هذا من املتبقي اجلزء
التركيز• مع املحلي، للطلب القطاعي واهليكل للصادرات القطاعي
على•الضغوط•اليت•يتعرض•هلا•ميزان•املدفوعات.•ويعقب•ذلك•حتليل
الفرد. دخل ارتفاع مع املحلي للطلب املنتج تكوين يف للتغريات

اإلطار 1-2

التحول يف استراتيجيات التنمية: دروس من جتربة أمريكا الالتينية بعد أزمة الثالثينات 
من القرن املاضي)أ(

مع•تغري•أمناط•الطلب•العاملي،•تواجه•البلدان•النامية•اليوم•مسألة•ما•إذا•كان•يتعني•عليها•إحداث•حتول•يف•استراتيجيات
يف• األوىل املرة ليست أهنا غري االقتصادي. النمو عجلة لدفع املحلي الطلب على أكرب بدرجة التركيز خالل من تنميتها
التاريخ•االقتصادي•اليت•ينشأ•فيها•مثل•هذا•الدافع•إىل•التحول•إىل•النمو•الذي•يتوجه•حنو•الطلب•املحلي:•فالكساد•العظيم
الذي•حدث•يف•الثالثينات•من•القرن•املاضي•قد•أحدث•استجابة•مماثلة•من•بلدان•أمريكا•الالتينية،•اليت•مضت•قدمًا•يف

التصنيع. عملية

فبدءًا•من•السبعينات•من•القرن•التاسع•عشر،•وبعد•فترة•طويلة•من•انعدام•االستقرار•السياسي•يف•أعقاب•استقالل
األولية• للسلع كمصدرين العاملي االقتصاد يف سريع اندماج عملية البلدان هذه معظم بدأت الالتينية، أمريكا بلدان
وكمستوردين•للمصنوعات•ورؤوس•األموال•األجنبية.•كما•اجتذبت•هجرات•لأليدي•العاملة،•مما•أسهم•يف•تنويع•منط
االستهالك•املحلي.•وحفز•التوسع•يف•الصادرات•النمو•االقتصادي،•مما•َوَلد•بدوره•موارد•جديدة•حلكومات•تلك•البلدان،
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ووطد•أركان•الدول•الوطنية،•وأسهم•يف•زيادة•االستقرار•السياسي.•غري•أن•هذا•املسار•التنموي•كان•يعتمد•اعتمادًا•كبريًا
على•استمرار•توسع•الطلب•على•السلع•األولية•من•جانب•البلدان•املتقدمة.•كما•أنه•أسهم•يف•تفاقم•األوضاع•املعيشية
والطبقة• )الربوليتاريا( الصناعية العاملة الطبقة لصعود مواتيًا وكان األراضي، ملكية من غالبًا املحرومني الريف لسكان
اليت• والسياسية االجتماعية اهلياكل يف أكرب سياسية ومبشاركة أفضل اجتماعية بأوضاع طالبت اليت احلضرية املتوسطة

كانت•حمصورة•يف•حكم•القلة•)األوليغاركية(.

بنشوب•احلرب•العاملية•األوىل•اليت•عطلت•تدفقات•التجارة•ورؤوس واتضح•ضعف•ذلك•املسار•التنموي،•أواًل
إىل•اهنيار•صادرات•السلع•األولية،•ونتيجة•لذلك،•إىل األموال.•وبعد•ذلك،•أدى•الكساد•الكبري•الذي•بدأ•يف•عام•1929
انكماش•حاد•يف•الواردات•واإليرادات•املالية،•وكذلك•إىل•ختلف•معظم•البلدان•يف•املنطقة•عن•سداد•الديون•السيادية.
ويف•تلك•األوضاع،•اليت•ازدادت•تعقدًا•يف•بعض•البلدان•من•جراء•األزمات•السياسية،•حنَّت•احلكومات•جانبًا•عقيدهتا
من•جانب•الدولة.•وختلت•احلكومات•عن•قاعدة•الذهب•وفرضت الليربالية•السابقة•وتبنت•سياسات•أكثر•براغماتية•وتدخاًل
ضوابط•على•الصرف•األجنيب،•واستحدثت•نظام•احلصص•يف•الواردات،•ورفعت•الرسوم•اجلمركية•على•الواردات.•وأدت
تقلصت• الذي الوقت يف املصنوعات ألسعار نسيب حتسن إىل االسترياد على املفروضة والقيود العملة لقيمة التخفيضات
فيه•بدرجة•كبرية•القدرة•على•استرياد•تلك•السلع.•وتولت•املصارف•املركزية•اليت•أنشئت•حديثًا،•واليت•دعمت•النظام
نت•هذه•التدابري•من•التوسع•السريع•لإلنتاج املصريف•املحلي،•أمر•تغطية•االحتياجات•املالية•للقطاعني•اخلاص•والعام.•وَمكَّ
املحلي•للمصنوعات،•اليت•حلت•حمل•الواردات•تدرجييًا،•وبدأت•العملية•اليت•صارت•ُتعرف•باسم•التصنيع•لإلحالل•حمل
الواردات•)ISI(.•وازداد•اإلنتاج•الصناعي•زيادة•ملحوظة•بصفة•خاصة•يف•البلدان•اليت•متتلك•بالفعل•قدرات•تصنيعية،
الناتج• يف التحويلية الصناعات حصة ارتفعت 1929•و1947، عامي بني وفيما املحلي. الطلب حكوماهتا دعمت واليت
يف•املائة•يف•الربازيل،•ومن•7.9 إىل•17.3 يف•املائة•يف•األرجنتني،•ومن•11.7 إىل•31.1 املحلي•اإلمجايل•من•22.8
يف•املائة•يف يف•املائة•إىل•19.8 يف•املائة•يف•كولومبيا،•ومن•14.2 إىل•11.5 يف•املائة•يف•شيلي،•ومن•6.2 إىل•17.3

.)Furtado, 1976: 137( املكسيك

وبعد•احلرب•العاملية•الثانية،•وصلت•فترة•التصنيع•لإلحالل•حمل•الواردات•إىل•هنايتها:•فقد•ظل•التصنيع•يعتمد•يف•املقام
األول•على•األسواق•املحلية،•غري•أن•الزيادات•يف•اإلنتاج•املحلي•للمصنوعات•مل•تعد•تستند•إىل•احللول•حمل•السلع•اليت•كان
من•ذلك،•أصبح•التوسع•السريع جيري•استريادها•سابقًا،•واليت•كانت•قد•تقلصت•إىل•حد•كبري•حبلول•ذلك•الوقت.•وبداًل
للطلب•املحلي•هو•القوة•الدافعة•وراء•منو•الناتج•واالستثمار•املحلي.•وأدى•التصنيع،•وما•اقترن•به•من•التوسع•احلضري،•إىل
ازدياد•نفوذ•الربجوازية•املحلية•والطبقة•املتوسطة•والعمال•الصناعيني•يف•االقتصاد•ويف•احلياة•السياسية•على•الصعيد•الوطين.
خالل• من هتدف، كانت التنمية، استراتيجية توجيه إلعادة متعمدة عملية معه ذلك عن الناجم السياسي التغري وجلب
استحداث•مشروعات•إمنائية•طويلة•األجل،•إىل•حتديث•اجلهاز•اإلنتاجي•وتعزيز•التكامل•االقتصادي•واالجتماعي.•وعمل
القطاعات• يف العمل فرص وسع الذي املحلي، الطلب تعزيز على سواء حد على نفسها التصنيع وعملية احلضري التوسع
احلديثة.•كما•أدى•ازدياد•املساواة•يف•توزيع•الدخل•يف•العديد•من•البلدان•إىل•تعزيز•الطلب.•ومن•هنا،•فإن•العناصر•الرئيسية
.)Sainz and Faletto, 1985( محيدة حلقة يف البعض بعضها يدعم املحلية( األسواق وتوسع )التصنيع االستراتيجية هلذه

ويف•هذا•السياق،•توسع•الدور•االقتصادي•للدولة•توسعًا•كبريًا.•فقد•تولت•رعاية•التصنيع•وتشييد•البنية•التحتية
وتنمية•الشركات•املحلية•من•خالل•عدة•وسائل.•ففي•شيلي،•تولت•مؤسسة•تنمية•اإلنتاج،•اليت•أنشئت•يف•عام•1939،•
مهمة•تنمية•الصناعات•األساسية؛•ويف•الربازيل،•قامت•احلكومة•بتدعيم•الصناعة•من•خالل•محاية•التجارة•وإنشاء•شركات
يف• النفط صناعة بتأميم املكسيك وقامت للصلب(؛ املنتجة Volta Redonda•مملوكة•للدولة•)مثل•شركة•فولتا•ريدوندا
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عام•1938،•ودعمت•القطاع•الصناعي•من•خالل•قانون•تعزيز•الصناعات•)1946(•ومن•خالل•املشتريات•احلكومية؛
ويف•األرجنتني،•وضعت•الدولة•يدها•على•اجلانب•األعظم•من•ريع•الزراعة•من•خالل•سيطرهتا•على•التجارة•اخلارجية،
ملستثمرين• قبل من مملوكة كانت )اليت الصحي والصرف والكهرباء االتصاالت وخدمات النقل، نظام بتأميم قامت كما
أجانب(،•يف•حني•قام•املصرف•املركزي•واملصارف•اململوكة•للدولة•بتوفري•االئتمانات•لألنشطة•الصناعية؛•ويف•فزنويال،
وضعت•الدولة•يدها•على•اجلانب•األعظم•من•ريع•النفط،•وأنشأت•مؤسسة•اإلنتاج•الفزنويلية•لدعم•قطاعي•الصلب
بتنفيذ وقامت )1937(،•وبعد•إنتاجها•من•القصدير•)1952(، فيها النفط قطاع بوليفيا أممت كما الزراعية؛ والصناعات

.)Thorp, 1997(•)1953(•إصالحات•زراعية

استمرت• املاضي، القرن من الثالثينات أزمة البداية يف سببتها اليت التنمية، استراتيجية توجيه إلعادة العملية وهذه
يف•تعزيز•النمو•االقتصادي•بعد•احلرب•العاملية•الثانية.•وحققت•أمريكا•الالتينية•منوًا•سريعًا•يف•سنوات•ما•بعد•احلرب،•حيث
الصناعات• قطاع بقيادة يف•املائة•بني•عامي•1950•و1975، 5.4 يبلغ سنوي مبعدل ينمو اإلمجايل املحلي ناجتها كان
يف•املائة يف•املائة(.•وحبلول•عام•1975،•كانت•حصة•املصنوعات•يف•ناجتها•املحلي•اإلمجايل•تتجاوز•25 6.8( التحويلية
يف•املائة•يف•عام•1975.• إىل•62 يف•املائة•يف•عام•1950 )ECLAC, 1978(،•يف•حني•ارتفعت•نسبة•سكان•احلضر•من•42
االستهالكية السلع إىل العمالة كثيفة االستهالكية السلع من اإلنتاج حتول مع التنويع، يف التحويلية الصناعة قطاع بدأ كما
تتسم• اليت أو التكنولوجيا الكثيفة الصناعات كانت املعمرة•واملدخالت•الصناعية•والسلع•الرأمسالية.•وحبلول•عام•1965،
يف•املائة•من•اإلنتاج•الصناعي•يف•أكرب•اقتصادات•املنطقة:•األرجنتني•والربازيل•وبريو•وشيلي 50 حنو تشكل احلجم بكرب
استعادت• حيث املنطقة، يف االقتصادية للتنمية مواتية الدولية البيئة كانت كما .)ECLAC, 1979( واملكسيك وكولومبيا
األسواق•اخلارجية•زمخها•خالل•الستينات•من•القرن•املاضي•وأسهم•االستثمار•املباشر•األجنيب•يف•الصناعة•التحويلية•يف

تنويع•اإلنتاج•الصناعي.

ومع•ذلك،•كانت•هناك•بعض•العيوب•اليت•تشوب•هذه•االستراتيجية•اإلمنائية،•كما•يتضح•من•االختالالت•املتكررة
يف•ميزان•املدفوعات•واستمرار•التضخم.•وكانت•هذه•العيوب•نتيجة•لعوامل•اهليكلية•)مثل•أوجه•اجلمود•على•جانب
العرض،•وأشكال•مرونة•الطلب•على•الواردات•والصادرات،•مما•أدى•إىل•حاالت•من•العجز•التجاري•وختفيض•قيمة•العملة
Noyola, 1957;( معيبة نقدية لسياسات نتيجة كانت مما أكثر الدخل( بتوزيع املتصلة االجتماعية والتوترات متكرر، بشكل
Bajraj, 1977(.•واملقارنة•بأثر•رجعي•مع•جتارب•التنمية•الصناعية•يف•شرق•آسيا•تشري•إىل•أن•املشكلة•الرئيسية•يف•أمريكا

يكن• ومل املحلية، للصناعات جيد، بشكل وموجهة انتقائية وليست شاملة، محائية نزعة بوجود ترتبط كانت الالتينية
الدعم•احلكومي•يرتبط•بشروط•األداء•)مبا•يف•ذلك•الشروط•املتعلقة•بصادرات•املصنوعات(.•وحبلول•أوائل•السبعينات
من•القرن•املاضي،•بدا•أن•بلدان•أمريكا•الالتينية•أكثر•تقدمًا•تشرع•يف•مرحلة•جديدة•من•التصنيع،•تستهدف•أسواق•حملية
وخارجية•أكثر•تنوعًا.•ومتيزت•تلك•املرحلة•بارتفاع•االستثمارات•وسرعة•النمو•االقتصادي.•غري•أن•الصدمات•املالية•القوية
وعمليات•إعادة•التوجيه•اجلذرية•للسياسات،•وخاصة•بعد•أزمة•الديون•يف•أوائل•الثمانينات•من•القرن•املاضي،•وصلت•هبذا

مفاجئة. هناية إىل التنموي النمط

احلرص توخي ينبغي فإنه املحلي، الطلب منو إىل استنادًا بقوة التصنيع تأسيس ميكن بينما أنه إىل التجربة هذه وتشري
يف•إدارة•عملية•التغيريات•اهليكلية•على•كل•من•جانيب•الطلب•والعرض.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•اتباع•هذه•االستراتيجية
االختالالت ومنع منخفضًا التضخم معدل على احلفاظ إىل هتدف ومالية كلية اقتصادية بسياسات يقترن أن جيب التنموية

اخلارجية•الكبرية•وعدم•االستقرار•املايل.

.Calcagno, 2008•أ(•يستند•هذا•اإلطار•إىل(
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النمو املوجه إلى الطلب املحلي وميزان  -1
املدفوعات

معظم مع الطلب جانب عن املتولد النمو ديناميات تتواءم ال
نظريات•النمو•احلالية،•سواء•النظريات•الكالسيكية•اجلديدة•أو•املحلية
الطلب آثار حتيِّد بينما العرض جانب على تركز النظريات فهذه املنشأ.
على•النمو•يف•املدى•الطويل•من•خالل•افتراضها•أن•تطور•استهالك
التغريات• أن )أي الدخل منو مع متناسبًا يكون السلع من سلعة كل
يف•دخل•الفرد•ال•تترك•أي•تأثري•على•تكوين•سالل•املنتجات()14(.•
سبيل• )على األوائل التنمية اقتصاديو كان ذلك، من النقيض وعلى
سلعة• على الطلب منو أن يؤكدون )Rosenstein-Rodan, 1943•املثال
يؤدي• السلعة، تلك سوق حجم تنامي من ذلك يعقب وما معينة،
إىل•زيادة•العائدات•الداخلية•بنفس•حجم•إنتاج•تلك•السلعة.•وتؤدي
األسواق•األكرب•إىل•زيادة•اإلنتاجية،•إما•بسبب•اآلثار•النامجة•عن•التعلم
Matsuyama, 2002; Desdoigts and Jaramillo,(•من•خالل•املمارسة
2009(•أو•من•خالل•االبتكارات•اليت•تسمح•بتطوير•أساليب•جديدة

Foellmi and Zweimüller,( اجلديدة املتزايدة الطلبات لتلبية لإلنتاج
.)2006 and 2008

ن•وفورات•احلجم•النامجة•عن•ذلك•من•إنتاج•السلع• ومتكِّ
الصناعات على أو املستهلكني على بالفائدة يعود مبا أقل، بتكاليف
األخرى•اليت•تستخدم•تلك•السلع•كمدخالت•يف•اإلنتاج.•وعندما
تصبح•هذه•السلع•يف•متناول•عدد•كبري•ومتزايد•من•األسر•املعيشية•
والصناعات،•تتوسع•أسواق•هذه•السلع.•ويؤدي•ذلك•بدوره•إىل•
"مزيد•من•التحسن•يف•اإلنتاجية،•وخلق•حلقة•محيدة•من•مكاسب•
اإلنتاجية•وتوسع•األسواق"•)Matsuyama, 2002: 1038()15(.•غري•
أن•منو•اإلنتاجية•املرتبط•بازدياد•وفورات•احلجم•ميكن•أن•يستخدم•
من•ختفيض•األسعار.•فنمو•الطلب• أيضًا•لدفع•أجور•أعلى،•بداًل
الناجم•عن•ارتفاع•األجور•يوسع•حجم•األسواق•املحلية•للسلع•
ن•من•امتداد•وفورات•احلجم•إىل•جمموعة• واخلدمات،•وهو•ما•ميكِّ
وفيشين وقام•موريف•وشاليفر• الصناعية.• القطاعات• من• واسعة•
)Murphy, Shleifer and Vishny, 1989(•بتطوير•هذه•الرؤية•بدرجة•
أكرب،•حيث•بيَّنوا•أن•هذه•األشكال•من•تكامل•الطلب•تعمل•من•
خالل•القوة•الشرائية•للطبقة•املتوسطة،•اليت•حتدد•يف•هناية•املطاف•
أشكال•التكامل•األفقي•بني•كافة•الصناعات•يف•االقتصاد)16(.•بل•
إن•أمهية•هذه•االعتبارات•تزداد•بالنسبة•الستراتيجيات•التنمية•اليت•
املاضي.• توليه•يف• مما•كانت• أكرب• أمهية• املحلي• الطلب• تويل•منو•
وعالوة•على•ذلك،•لكي•تنجح•هذه•االستراتيجية،•يتعني•أن•هتدف
أيضًا•إىل•تعزيز•القدرة•الشرائية•لفئات•الدخل•اليت•تقل•عن•فئات•
دخل•الطبقة•املتوسطة،•حبيث•ميكن•أن•يكون•هناك•جمال•لتحقيق•

وفورات•احلجم•يف•عدد•متزايد•من•القطاعات•والشركات•اليت•
تنتج•للسوق•املحلية•يف•املقام•األول.

غري•أنه•إذا•مل•يؤد•تنامي•حجم•السوق•إىل•زيادة•اإلنتاجية،
إىل• املحلي االقتصاد دفع يف تتسبب قد املتبادلة السببية العالقة فإن
الركود.•وقد•حيدث•ذلك•يف•اقتصاد•مفتوح،•حيث•تعود•اآلثار•اخلارجية
حلجم•السوق•املرتبطة•بزيادة•وفورات•احلجم•بالفائدة•على•املنتجني
Murphy, Shleifer and Vishny, 1989; Desdoigts(•األجانب•أساسًا
and Jaramillo, 2009(.•ويف•هذه•احلالة،•قد•تتباطأ•وترية•التحديث

الصناعي•بدرجة•كبرية،•وذلك•ألن•املنتجني•املحليني•يواصلون•التركيز
وتليب• الغذائية( املواد )مثل تقنيًا بسيطة أهنا ُيفترض اليت السلع على
االحتياجات•الضرورية،•يف•حني•يسيطر•املنتجون•األجانب•على
واملنتجات• السيارات )مثل تعقيدًا األكثر للسلع املتنامية األسواق

البصرية(. - السمعية

ويف•الواقع،•فإن•عملية•منو•االقتصاد•املحلي•قد•تواجه•أيضًا
قيودًا•يف•ميزان•املدفوعات•وُتضطر•إىل•التوقف،•تبعًا•لدرجة•تلبية
اإلنفاق•املتسارع•الناجم•عن•الطلب•املحلي•عن•طريق•الواردات،•دون
حدوث•توسع•مماثل•يف•الصادرات.•ووفقًا•للتماثل•الدينامي•ملضاِعف
التجارة•اخلارجية•الذي•طرحه•هارود•)Harrod, 1933(•ألول•مرة،
فإن•معدل•منو•الناتج•املحلي•يتوقف•على•معدل•منو•الصادرات،•الذي
يتوقف•بدوره•على•املرونة•الدخلية•للطلب•على•الصادرات•ومعدل•منو
الدخل•العاملي،•وكذلك•على•املرونة•الدخلية•للطلب•على•الواردات
املعين)17(.•وقد•طبَّق•بريبيش•)Prebisch, 1950(•هذه•العالقة البلد يف
على•سياق•التنمية،•حيث•رأى•أن•النمو•املستدام•يف•البلدان•النامية
السبب• ويكمن أخرى. مرة النمو سيتعطل وإال التصنيع؛ يتطلب
يف•أن•عجزًا•ال•ميكن•حتمله•يف•احلساب•اجلاري•ينشأ•عندما•تكون
املرونة•الدخلية•للطلب•على•صادرات•السلع•األولية•يف•األسواق
اليت• املستوردة السلع على للطلب الدخلية املرونة من أقل العاملية

النامية. البلدان إليها حتتاج

اآلليات فإن العاملي، االقتصادي السياق تطور من الرغم وعلى
وبريبيش• )Harrod, 1933(•اليت•سلط•عليها•الضوء•كل•من•هارود
)Prebisch, 1950(•ال•تزال•سارية:•فإذا•أدى•ركود•اقتصادي•ممتد•يف
البلدان•املتقدمة•إىل•تراجع•يف•حصائل•صادرات•البلدان•النامية،•فإن
هذه•األخرية•ستجد•صعوبة•يف•االحتفاظ•مبعدل•منو•مرتفع•إذا•أدت
إىل املحلي الطلب مكونات خمتلف يف املتسارع اإلنفاق لتلبية احلاجة
زيادة•الواردات.•غري•أنه•إذا•ما•حدثت•زيادة•يف•الطلب•يف•العديد
النامية•يف•نفس•الوقت،•فإهنا البلدان• من•الشركاء•التجاريني•من•
الضغوط• من بالتايل وتقلل البعض، لبعضها سوقًا تشكل أن ميكن
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على•موازين•مدفوعاهتا.•ومن•مث،•فإن•التكامل•اإلقليمي،•وبشكل
املكملة• العناصر من تكون قد اجلنوب، بلدان بني فيما التجارة أعم

الالزمة•الستراتيجيات•النمو•املحلي•الذي•يقوده•الطلب.

للطلب• الثالثة العناصر يف املستورد املكوِّن كثافة وتتفاوت
املحلي•)أي•االستهالك•األسري،•واإلنفاق•احلكومي،•واالستثمار(
تفاوتًا•واسعًا،•وختتلف•بوجه•عام•عن•أمهية•العناصر•الثالثة•املكونة
للطلب•الكلي.•وعادة•ما•يستأثر•االستهالك•األسري•بأكرب•حصة•من
الطلب•الكلي،•يف•حني•"متيل•الواردات•ألن•ترتبط•يف•املتوسط•ارتباطًا
قويًا•بالصادرات•واالستثمار،•وبدرجة•أقل•باالستهالك•اخلاص،•يف•حني
.)Bussière et al., 2011: 10(•"ال•يبدو•أهنا•ترتبط•باالستهالك•احلكومي
وعالوة•على•ذلك،•فإن•االرتباط•بني•الواردات•واالستهالك•األسري

يكون•مرتفعًا•بصفة•خاصة•خالل•فترات•الركود.

املكوِّن• كثافة باختالف تتصل اليت النتائج، هذه وتستند
املستورد•يف•خمتلف•العناصر،•إىل•حتليل•االقتصادات•املتقدمة•وحدها
تقريبًا.•ومع•ذلك،•ليس•هناك•ما•يدعو•لالعتقاد•بأن•األمناط•يف•البلدان
النامية•ستكون•خمتلفة•بأي•درجة•ُيعتد•هبا.•ورمبا•كان•االرتباط•بني•منو
الطلب•املحلي•والواردات•من•السلع•الرأمسالية•والسلع•االستهالكية
املعمرة•يف•البلدان•النامية•يفوق•ذلك•االرتباط•يف•البلدان•املتقدمة.
غري•أن•كثافة•املكوِّن•املستورد•يف•الصادرات•رمبا•كانت•أيضًا•أعلى
قطاعات• فيها تندمج اليت البلدان تلك وخباصة النامية، البلدان يف
التصدير•اندماجًا•وثيقًا•يف•سالسل•اإلنتاج•العاملية.•ويف•الواقع،•فإن
البلدان• بني الفوارق من كثري عن تكشف ال التقريبية احلسابات
خمتلف• بني املستورد املكوِّن كثافة منط يف النامية والبلدان املتقدمة

.)Akyüz, 2011( الكلي الطلب عناصر

ليتناسب• املحلي لإلنتاج القطاعي التكوين تعديل مت وإذا
فإنه• املتسارع، املحلي للطلب القطاعي اهليكل مع أفضل بشكل
يقلل•من•املحتوى•املستورد•يف•ذلك•الطلب•املتنامي.•كما•أن•ذلك
بنفس العائد زيادة من باالستفادة املحليني األعمال لرجال سيسمح
القدر،•وسيشجعهم•على•االخنراط•يف•االستثمار•يف•االبتكارات.•ومن
شأن•ذلك•أن•يؤدي•أيضًا•إىل•خلق•فرص•عمل•جديدة.•ويعين•ذلك،
بالنسبة•لالقتصاد•املحلي،•زيادة•يف•الدخول•االمسية،•وهو•ما•سيحفز
متزايد.• بشكل التقديري اإلنفاق ممارسة على املحليني املستهلكني
من• تراكمية عملية إىل ذلك يؤدي أن ميكن العاملي، الصعيد وعلى
منو•الدخل•والعمالة،•حيث•إن•من•شأن•تنامي•الطلب•أن•حيفز•ناتج
جديدة.• صناعات إنشاء عن فضاًل القائمة، التحويلية الصناعات
إقليمي، نطاق على العملية هذه جتري أن ينبغي النموذجية، احلالة ويف
مع•وجود•عدد•من•الشركاء•التجاريني•الذين•يشجعون•الطلب•املحلي

بطريقة•منسقة.•ومن•شأن•ذلك•أن•يعزز•التجارة•البينية،•اليت•عادة
احلجم وفورات حتقيق من ن ميكِّ مبا املصنعة، السلع يف كثيفة تكون ما

.)TDR 2007( والتخصص

Chenery, Robinson(•وقد•شدد•تشينريي•وروبنسون•وسريكني
املحلية للسوق احلامسة األمهية على وقتطويل منذ )and Syrquin, 1986

يشكل• املحلي الطلب منو أن إىل وأشاروا املحلية. للصناعة بالنسبة
حوايل•ثالثة•أرباع•الزيادة•يف•الناتج•الصناعي•املحلي•يف•االقتصادات
من•النصف•يف•االقتصادات•الصغرية.•وتطويرًا الكبرية،•وأكثر•قلياًل
Haraguchi and(•لوجهات•نظرهم،•أظهر•هاراغوتشي•وريزوجنا
اإلنتاج• يف الصناعية القطاعات خمتلف حصص أن )Rezonja, 2010

للطلب• القطاعي اهليكل يف امللحوظة التغريات يشبه تسلساًل تتبع
باإلنفاق يتعلق فيما خاصة بصفة التشابه هذا مالحظة وميكن املحلي.
االستهالكي•األسري•يف•االقتصادات•الكبرية،•حيث•قطاع•األغذية
واملشروبات•هو•املحرك•للنمو•املطرد•يف•املستويات•املتدنية•لدخل
الفرد،•بينما•تكون•السيارات•هي•املحرك•يف•املستويات•املتوسطة،
القسم ويعرض املرتفعة. املستويات يف البصرية - السمعية واملنتجات
التايل•مزيدًا•من•األدلة•على•التغريات•اليت•تطرأ•على•تكوين•املنتج

للطلب•االستهالكي•مع•ارتفاع•دخل•الفرد.

التغييرات في مكونات الطلب املحلي من  -2
املنتجات

ال•تشكل•آليات•جانب•الطلب•اليت•تعكس•التغريات•يف•أمناط
البحث• من نسبيًا صغري جزء سوى الفرد دخل ارتفاع مع الطلب
األوسع•عن•احلقائق•املقننة•اليت•متيز•التنمية•االقتصادية.•وعادة•ما•يُنظر
إىل•تراجع•حصة•إمجايل•اإلنفاق•االستهالكي•على•الغذاء•)وهو•التأثري
املعروف•باسم•"قانون•إنغل"•Engel's law(•باعتباره•السمة•األبرز
هلذه•اآلثار•على•جانب•الطلب.•وكانت•املحاوالت•املبذولة•لتعميم
إنفاق• فئات ليشمل التحليل نطاق توسيع خالل من إنغل، قانون
أكثر،•كثريًا•ما•تركز•على•التغريات•يف•سلة•من•الضروريات•)مثل
الغذاء•واملسكن•وامللبس(،•يف•حني•تتناول•غري•الضروريات•)مثل
سبيل )على األمهية من بكثري تتسم ال لواحق باعتبارها املعمرة( السلع
.)Houthakker, 1957; Chenery, Robinson and Syrquin, 1986•،املثال

ومن•املرجح•أن•تكون•الطبقة•االجتماعية•-•االقتصادية•أحد
املحددات•البالغة•األمهية•ألمناط•استهالك•األفراد•)على•سبيل•املثال،
Lluch, Powell and Williams, 1977(.•ويرجع•السبب•يف•ذلك•أن

منط• حتويل وميكنهم التقديرية، دخوهلم ينفقون حااًل األفضل الناس
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الضروريات•األساسية•وحدها.•وقد• ما•يتجاوز• استهالكهم•إىل•
يستند•هذا•التحول•يف•أمناط•االستهالك•إىل•هيكل•للتفضيالت•يتصل•
بالترتيب•اهلرمي•لالحتياجات•)Maslow, 1954(.•ويعين•ذلك•أنه•مبجرد•
أن•يتخطى•دخل•املستهلكني•عتبة•معينة،•فإهنم•يبدأون•اإلنفاق•فيما•
يتجاوز•السلع•اليت•تليب•احتياجاهتم•األساسية•أو•احتياجات•اإلعاشة•
وحدها.•ومثة•افتراض•هام•آخر•يرتبط•هبذا•النمط•للتفضيالت،•ويرى•
أن•الطلب•االستهالكي•على•أي•سلعة•يصل•إىل•نقطة•تشبع،•حبيث•
يتباطأ•منو•الطلب•على•تلك•السلعة•مث•يوقف•يف•هناية•املطاف•عندما•
تصل•أسر•معيشية•أكثر•فأكثر•إىل•مستويات•الدخل•اليت•حتقق•نقطة•
التشبع)18(.•وتتجمع•العتبات•اليت•تؤدي•إىل•تسارع•الطلب•على•
 Mayer,(•سلع•استهالكية•حمددة•يف•مستويات•معينة•من•دخل•الفرد
2013(.•وتتناظر•هذه•املستويات•بصورة•وثيقة•مع•ما•ُيستخدم•عادة•

لوصف•الفرد•بأنه•أصبح•ينتمي•إىل•"الطبقة•املتوسطة".

وال•يوجد•تعريف•مقبول•عمومًا•ملصطلح•"الطبقة•املتوسطة".•
غري•أنه•ُيستخدم•بوجه•عام•يف•االقتصاد•والتحليل•التجرييب•التطبيقي•
لوصف•الوضع•االجتماعي•لألفراد•الذين•يتوفر•حتت•تصرفهم•قدر•
معني•من•الدخل•التقديري•مبا•يسمح•هلم•باالخنراط•يف•أمناط•استهالكية•
تتجاوز•جمرد•إشباع•حاجاهتم•األساسية،•وإن•مل•يكن•إشباع•رغباهتم•
يف•السلع•الكمالية•-•أو•يف•بعض•األحيان•فحسب.•وبالنظر•إىل•أن•
العديد•من•األفراد•يطمحون•إىل•بلوغ•وضع•الطبقة•املتوسطة،•فإن•
األفراد•الذين•يعرفون•أنفسهم•بأهنم•ينتمون•إىل•"الطبقة•املتوسطة"•
كثريًا•ما•ُيستخدمون•أيضًا•كتعريف•لتلك•الطبقة.•ولعل•ذلك•يفسر•
السبب•يف•أن•اآلثار•الشخصية•على•الطلب•على•السلع•االستهالكية،•
مثل•تأثريات•االنضمام•للقطيع،•حيث•يتأثر•منط•الشراء•لكل•شخص•
مبا•اشترته•نسبة•من•جمموعة•هامة•ما•من•األشخاص•اآلخرين•من•
أمناط• مناقشة• منتجات•حمددة،•كثريًا•ما•كانت•عنصرًا•هامًا•يف•

.)Witt, 2001•،استهالك•الطبقة•املتوسطة•)على•سبيل•املثال

واحلدان•اللذان•يفصالن•الطبقة•املتوسطة•عن•الفقراء،•من•
جهة،•وعن•األغنياء•من•ناحية•أخرى،•ميكن•تعريفهما•بصورة•نسبية•
أو•مطلقة.•وتستخدم•الُنهج•النسبية•األمخاس•يف•توزيع•الدخل•أو•حزمة•
تقع•حول•متوسط•التوزيع.•ويتمثل•العيب•الرئيسي•هلذه•الُنهج•يف•أهنا•
ال•تسمح•باملقارنات•الدولية،•يف•حني•تتمثل•ميزة•استخدام•النهج•
املطلق•يف•أنه•يسمح•مبثل•هذه•املقارنات.•والنهج•املطلق•مماثل•يف•
جوهره•ملقاييس•الفقر•الدولية،•ويسمح•بتتبع•حجم•الطبقة•املتوسطة•
وحصتها•من•الدخل•على•نطاق•عاملي.•ولكفالة•إمكانية•املقارنة•فيما•
بني•البلدان،•تستخدم•هذه•املقاييس•تعديالت•القوة•الشرائية•لترمجة•
الدخل•املُعرب•عنه•بوحدات•العملة•املحلية•إىل•وحدة•قابلة•للمقارنة•

دوليًا•)وهي•الدوالر•الدويل()19(.

وقد•استخدم•بوسولو•وآخرون•)Bussolo et al., 2011(•هذا•
النهج،•حيث•مت•تعيني•عتبيت•تعريف•الطبقة•املتوسطة•باعتبارمها•

مساويان•لدخل•الفرد•يف•الربازيل•وإيطاليا)20(.•كما•استخدم•خاراس•
)Kharas, 2010(•هذا•النهج•لتعريف•الطبقة•املتوسطة•عامليًا•باعتبارها•
تضم•األفراد•الذين•تتراوح•نفقاهتم•اليومية•بني•10•دوالرات•و100•
دوالر•بتعادل•القوة•الشرائية.•وحتدد•هاتان•الدراستان•على•حد•
سواء•احلد•األدىن•عند•مستوى•سنوي•لدخل•الفرد•يبلغ•حوايل•
التعريف• فإن• ذلك،• من• العكس• دوالر•دويل.•وعلى• •4 •000
الذي•يستخدمه•بوسولو•وآخرون•)Bussolo et al., 2011(•يتضمن•
يبلغ•حوايل•000•17•دوالر•دويل،•يف•حني•حيدد• أعلى• حدًا•
األعلى•حبوايل•000•35•دوالر• احلد• •)Kharas, 2010( خاراس•
دويل.•وتنعكس•هذه•االختالفات•يف•احلد•األعلى•يف•االختالفات•
وكذلك• العاملية،• املتوسطة• الطبقة• حلجم• التارخيية• املقاييس• يف•
لتطورها•مستقباًل.•ويقدر•بوسولو•وآخرون•)2011:14(•أن•نسبة•
الطبقة•املتوسطة•يف•جمموع•سكان•العامل•سترتفع•من•7.9•يف•املائة•
يف•عام•2000•إىل•16.6•يف•املائة•يف•عام•2030؛•وأنه•خالل•
نفس•الفترة،•سيزداد•عدد•سكان•البلدان•النامية•الذين•يشكلون•
جزءًا•من•الطبقة•املتوسطة•العاملية•بأكثر•من•أربع•مرات،•ليتجاوز•
البليون•نسمة.•ووفقًا•لتقديرات•خاراس•)27 :2010(،•فإن•حجم•
الطبقة•املتوسطة•العاملية•سيزداد•من•1.8•بليون•نسمة•يف•عام•2009•
نسمة•يف• بليون• نسمة•يف•عام•2020،•و4.9• بليون• إىل•3.2•
عام•2030،•مما•يعين•أن•نسبة•الطبقة•املتوسطة•يف•جمموع•سكان•
العامل•سترتفع•من•26•يف•املائة•يف•عام•2009•إىل•41•يف•املائة•
املائة•يف•عام•2030.•وستستأثر• يف•عام•2020،•وإىل•58•يف•
يزداد• أن• ُيقدر• الزيادة،•حيث• هذه• من• األعظم• باجلانب• آسيا•
عدد•األشخاص•الذين•ينتمون•إىل•الطبقة•املتوسطة•يف•هذه•املنطقة•
بست•مرات.•وستشكل•الصني•واهلند•أكثر•من•ثالثة•أرباع•الطبقة•
أمريكا• املتوسطة•يف• الطبقة• اآلسيوية.•وسيزداد•حجم• املتوسطة•
الوسطى•واجلنوبية•مبعامل•يبلغ•2.5،•بينما•سيزداد•حجمها•ثالث•
مرات•يف•أفريقيا•جنوب•الصحراء•الكربى،•وإن•ظلت•يف•حدود•
2•يف•املائة•فقط•من•املجموع؛•وسيبقى•حجمها•بشكل•أو•بآخر•

دون•تغيري•يف•أوروبا•وأمريكا•الشمالية)21(.

التوضيح،• ملجرد• األرقام•هي• فإن•هذه• احلال،• وبطبيعة•
النظر•إىل•توقعات• ُتعترب•مبثابة•تنبؤات•دقيقة.•وميكن• وينبغي•أال•
الدراستني•لتطور•الطبقة•املتوسطة•يف•البلدان•النامية•كتوقعات•متفائلة•
باعتبارها•استقراًء•للتطورات•السابقة•)من•حيث•االستثمار•والتغري•
التكنولوجي•على•سبيل•املثال(.•وذلك•ألهنا•ال•تأخذ•يف•احلسبان•
عدم•إمكان•استدامة•السياسات•اليت•انتهجتها•البلدان•املتقدمة•على•
مدى•العقد•الذي•سبق•اندالع•األزمة•االقتصادية•العاملية•احلالية،•
واليت•وفرت•بيئة•اقتصادية•خارجية•مواتية•مسحت•مبعدالت•مرتفعة•
النامية.•غري•أنه•ميكن• البلدان• التكنولوجي•يف• لالستثمار•والتغري•
أن•حصة• تفترض• إهنا• متشائمة،•حيث• توقعات• اعتبارها• أيضًا•
االستهالك•األسري•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•ستظل•ثابتة•على•مر•
الزمن،•وأن•النمو،•يف•حالة•خاراس•)Kharas, 2010(،•حمايد•بالنسبة•
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للتوزيع،•وبالتايل•فإهنا•ال•تأخذ•يف•احلسبان•تأثري•السياسات•الرامية•
إىل•تعزيز•القوة•الشرائية•املحلية•وتقليص•التفاوت•يف•الدخل،•اليت•
يدعو•إليها•هذا•التقرير.•ومثلما•تتناوله•املناقشة•يف•القسم•هاء•من•
هذا•الفصل،•فإن•االستراتيجية•اليت•تسند•دورًا•أكرب•لنمو•الطلب•
املحلي•تتطلب•زيادة•يف•األجور•بشكل•أسرع•مما•كان•عليه•احلال•
يف•املاضي.•وبالتايل،•فقد•تتسارع•الزيادة•يف•حجم•الطبقة•املتوسطة

إذا•ما•جنحت•هذه•االستراتيجية.

وتشري•األدلة•املتعلقة•بتوزيع•الدخل•إىل•أن•حجم•الطبقة
املتوسطة•)على•النحو•الذي•حيدده•خاراس،•,Kharas 2010(•يتفاوت

تفاوتًا•واسعًا•فيما•بني•البلدان•)الشكل•2-6(.•ففي•عام•2005،•
املتوسطة• الطبقة كانت شاملة، بيانات عنها تتوفر سنة آخر وهي
يف•املائة•من•السكان•يف•الواليات•املتحدة،•مقارنة•ب 60 تشكل
يف•املائة•يف•اهلند،•ولكنها•كانت يف•املائة•فقط•يف•الصني،•وحنو•5 30
يف•املائة•يف•االحتاد•الروسي.•غري•أن•األمر•األهم تشكل•حوايل•80
األشخاص• عدد هو مستقباًل االستهالكي اإلنفاق لتطور بالنسبة
أمناط• تبدأ عندما املتوسطة، الطبقة دخول عتبة على يقفون الذين
اإلنفاق•اجلديدة•يف•الظهور.•وبينما•تغيب•فئات•الدخل•هذه•تقريبًا•يف
الصينيني،• السكان نصف من أكثر تضم فإهنا املتقدمة، االقتصادات

وحنو•ثالثة•أرباع•السكان•اهلنود•واإلندونيسيني.

الشكل 6-2

دخل الفرد وخمتلف طبقات الدخل، بلدان خمتارة، 2005
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.Milanovic, 2012•حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل املصدر:
ميثل•اخلطان•األفقيان•حدي•الدخل•األدىن•واألقصى•للطبقة•املتوسطة.•وحجم•الطبقة•املتوسطة•لكل•بلد•يبينه•اخلط•اخلاص•بكل•بلد•يف•املساحة• مالحظة:

املظللة•من•الشكل.•

وال•يزال•العديد•من•االقتصادات•النامية•تضم•جيوبًا•كبرية•من
الفقر•واملناطق•املتخلفة،•وخاصة•يف•أفريقيا•جنوب•الصحراء•الكربى
وجنوب•آسيا.•وهذه•اجليوب•تعوق•توسع•االستهالك•املحلي•من
السلع•االستهالكية•املعمرة.•غري•أن•ذلك•يعين•أيضًا•أن•هناك•إمكانات
مثل• املعمرة، وغري األساسية السلع على الفعال الطلب لزيادة كبرية
عن•االحتياجات•األساسية•األخرى،•مثل•املالبس املواد•الغذائية،•فضاًل
والسكن•والتدفئة•واإلضاءة•والصحة•والتعليم•والسالمة،•وكذلك
لزيادة•العرض•املحلي•منها•)Chai and Moneta, 2012(،•مبا•يف•ذلك

من•خالل•إحداث•تغيري•يف•توزيع•الدخل.

غري•أن•العديد•من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•األخرى
املعمرة االستهالكية السلع الستهالك شديدًا تسارعًا تشهد أن ميكن
يف•املدى•املتوسط.•وترتبط•التغريات•يف•النتائج•التوزيعية•اليت•ميكنها
االرتفاع•باألفراد•من•فئات•الدخل•املنخفض•إىل•وضع•الطبقة•املتوسطة
ارتباطًا•وثيقًا•خبلق•فرص•العمل•اجليدة•األجور.•وكما•لوحظ•يف
كبري• جانب كان ،TDR 2012 2012 لعام والتنمية التجارة تقرير
من•تراجع•التفاوت•يف•الدخل•يف•أمريكا•الالتينية•خالل•السنوات
أسهم• وقد للعمل. الفرص هذه مثل خلق إىل يرجع املاضية القليلة
عاملة،• وسطى طبقة "ظهور النامية البلدان بعض تشهد أن يف ذلك
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ILO,(•"يف•املائة•من•القوى•العاملة•يف•العامل•النامي جتاوزت•اآلن•40
.)2013: 12

ومن•املتوقع•على•نطاق•واسع•أن•يؤدي•ازدياد•املساواة•يف
الدخل•إىل•تعزيز•النمو•االقتصادي،•مما•يعطي•دفعة•قوية•لإلنفاق
االستهالكي.•بل•إنه•صار•هناك•اآلن•اتفاق•واسع•على•أنه•يصعب
على•املدى•الطويل•استدامة•النمو•املقترن•بارتفاع•أو•تزايد•التفاوت،
اليت•حتقق البلدان• استثناءات•مؤقتة•يف• أنه•قد•تكون•هناك• رغم•
للدخل املطلقة املستويات تزداد قد حيث للغاية، سريعة منو معدالت
بصورة•حادة•على•الرغم•من•اتساع•التفاوت•يف•الدخل.•وعالوة
على•ذلك،•فإن•ارتفاع•مستويات•التفاوت•يف•الدخل•يكبح•الوترية
دخل• عتبات السكان من الكفاية فيه مبا واسعة شرائح هبا تبلغ اليت
الفرد•اليت•تفضي•إىل•تسارع•الطلب.•وميكن•لذلك•أن•يؤخر•إىل•حد
العرض• استجابات خالل من النمو تدفع اليت التراكم عمليات كبري
املرتبطة•هبا،•أو•حىت•أن•حيول•دون•حدوث•تلك•العمليات•أصاًل.

واملناقشة•الواردة•يف•هذا•القسم•تعين•أن•عملية•منو•دخل•الفرد
و/أو•اخلطوات•املتخذة•حنو•توزيع•أكثر•عدالة•للدخل•يواكبها•ظهور
لتلبية واخلدمات السلع إلنتاج االستثمارية الفرص من واسعة طائفة
من خمتلفة نقاط يف االستثمارية الفرص هذه وستنشأ اجلديد. الطلب
الزمن•فيما•يتعلق•بفرادى•املنتجات•وفرادى•البلدان•على•حد•سواء.
يف سيتسارع خمتلفة منتجات على الطلب ألن املنتجات وستختلف
بني• فيما االختالف وسريجع الفردي. الدخل من خمتلفة مستويات
البلدان•إىل•اختالف•أحجام•شرائح•من•السكان•اليت•تنتمي،•أو•اليت
على•وشك•االنضمام،•إىل•الطبقة•املتوسطة،•اليت•تشكل•حدودها
بصفة•خاصة•أشكال•مرونة• فيها مستويات•دخل•الفرد•اليت•ترتفع
فيما االختالفات هذه بني للجمع ميكن بعينها. منتجات على الطلب
مستمرة• دينامية منو عملية يولد أن البلدان بني وفيما املنتجات بني
تقودها•التفاعالت•بني•العرض•والطلب•مبرور•الوقت.•ويركز•القسم
التايل•على•اآلثار•املترتبة•على•هذه•التفاعالت•بني•العرض•والطلب

االقتصادية. السياسات صعيد على

هاء- اآلثار على صعيد السياسات

تناولت•األقسام•السابقة•من•هذا•الفصل•بالدراسة•اآلثار•
فرص• على املتقدمة البلدان يف النمو تباطؤ يتركها اليت السلبية
التصدير•املتاحة•أمام•االقتصادات•النامية•واالنتقالية.•وأكدت•تلك•
األقسام•على•أن•من•املرجح•أن•يثري•تقلص•فرص•التصدير•أساسًا•قلق
البلدان•اليت•تصدر•نسبة•كبرية•من•املصنوعات•إىل•البلدان•املتقدمة.
لذلك،•يتعني•على•تلك•البلدان•إعادة•النظر•يف•استراتيجيات•منوها،
والتركيز•بدرجة•أكرب•على•املصادر•املحلية•لنمو•الطلب•والتجارة•

فيما•بني•بلدان•اجلنوب.

تنتهجها أن ميكن اليت املحتملة السياسات القسم هذا ويناقش
وهو• االستراتيجية. هذه ملثل تنفيذًا واالنتقالية النامية االقتصادات
لقطاعات• النسبية األمهية على طرأت اليت التغريات يف أواًل ينظر
الطلب•املحلي•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•أعقاب•اندالع•األزمة
االقتصادية•العاملية•احلالية.•مث•يركز•بعد•ذلك•على•السياسات•الرامية
إىل:•’1’•زيادة•الطلب•املحلي•من•خالل•تعزيز•القوة•الشرائية•املحلية،
ورفع•دخل•املستهلكني•املحليني،•وزيادة•االستثمار•املحلي،•وتعزيز
املحلية• اإلنتاجية منو تعزيز ’2’ املحلي؛ الطلب على العامة املالية أثر
استجابة السلع من املحلي العرض قدرات زيادة بغية اهليكلي والتغيري

الزدياد•الطلب•املحلي.•وأخريًا،•ينظر•هذا•القسم•يف•اآلثار•املترتبة
إلقامة• بالنسبة العاملي االقتصاد يف النامية البلدان أمهية تزايد على

العاملي. الصعيد على تنمية شراكات

وخالل•الفترة•2008-2009،•كان•رد•فعل•العديد•من•
االقتصادات•النامية•واالنتقالية•على•تراجع•صايف•صادراهتا•يتمثل•
املحلي الناتج• يف• احلكومي• االستهالك• نفقات• زيادة•حصة• يف•
اإلمجايل•)الشكل•2-7(.•وازداد•أيضًا•اإلنفاق•االستهالكي•األسري
البلدان،•مثل• املحلي•اإلمجايل•يف•بعض•هذه• الناتج• كحصة•من•
بلدان يف• اخنفض• وماليزيا،•يف•حني• والربازيل• الروسي• االحتاد•
البلدان•األخريان•بصفة• إندونيسيا•والصني.•وشهد• أخرى،•مثل•
خاصة•زيادة•كبرية•يف•إمجايل•تكوين•رأس•املال•الثابت•كحصة•
يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•ويف•الصني،•على•سبيل•املثال،•ازدادت•
يف•املائة•يف• إىل•45 يف•املائة•يف•عام•2007 هذه•احلصة•من•39
عام•2009.•وازدادت•هذه•احلصة•أيضًا،•وإن•يكن•بدرجة•أقل،•
يف•معظم•االقتصادات•األخرى•املعروضة•يف•الشكل•2-7،•وكثري•
منها•غنية•باملوارد•الطبيعية،•مثل•االحتاد•الروسي•وجنوب•أفريقيا•

وشيلي•واملكسيك.
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الشكل 7-2

أنواع اإلنفاق كحصة من الناتج املحلي اإلمجايل، اقتصادات خمتارة، 2011-2000
)نسبة•مئوية(
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األرجنتنيالربازيلشيلي

الصنيإندونيسياماليزيا

املكسيكمجهورية كوريااالحتاد الروسي

جنوب أفريقياإقليم تايوان الصيينتايلند

اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي (املقياس األمين)
صايف الصادرات (املقياس األمين)

اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية
إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت

.UNCTADstat دليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
تستند•احلصص•إىل•بيانات•مقيسة•باألسعار•احلالية•للدوالر. مالحظة:
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إىل•أنه•مل•تكن•هناك•أي•زيادات وتشري•بيانات•عام•2011
مماثلة•يف•إمجايل•تكوين•رأس•املال•الثابت•كحصة•يف•الناتج•املحلي
اإلمجايل،•وهو•ما•حيتمل•أنه•كان•رد•فعل•على•أزمة•منطقة•اليورو•مث
)الشكل•2-7(.•وقد•يكون•من اكتسب•قوة•دفع•يف•عام•2011
املمكن•تفسري•هذا•االختالف•يف•رد•الفعل•بأنه•يف•الفترة•2008-
كانت•هناك•توقعات•حبدوث•انتعاش•مبكر،•وهي•التوقعات 2009
اليت•كانت•تدعمها•دالئل•متواترة•تشري•إىل•انتعاش•النمو•بسرعة•يف
االقتصادات•املتقدمة.•وأدى•ذلك•إىل•افتراض•أن•التراجع•ال•يعدو•أن
ستستمر كانت اليت البلدان، لتلك التصديرية الفرص يف مؤقتًا يكون
يف•االزدياد•لوال•ذلك•التراجع.•ومع•حدوث•أزمة•منطقة•اليورو،
رمبا•يكون•صناع•السياسات•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•قد
الطلب• منو تباطؤ فترة امتداد احتمال ذلك، من النقيض على قبلوا،
الكلي•من•جانب•االقتصادات•املتقدمة،•وهو•ما•كان•يشري•بالتايل
إىل•ضرورة•االعتماد•بدرجة•أقل•على•التصدير•إىل•هذه•االقتصادات
من•أجل•حتقيق•النمو•اخلاص•هبم.•وهذا•االختالف•يف•االستجابات
قد التوايل، على اليورو، منطقة وأزمة العظيم للكساد السلبية لآلثار
التحدي• ملواجهة السبل أفضل يف والنظر اليقني انعدام حالة يعكس
على• القائم النمو استراتيجية من التركيز حتويل إدارة يف املتمثل
الصادرات•إىل•النمو•الذي•يستند•بدرجة•أكرب•إىل•الطلب•املحلي.

وال•ينبغي•االستهانة•هبذا•التحدي.

وهناك•العديد•من•الصعوبات•اليت•ترتبط•هبذا•التحول•يف
النامية• االقتصادات يف التحول هذا يستمر ولكي النمو. استراتيجية
واالنتقالية•اليت•تصدر•املصنوعات•أساسًا،•فإهنا•ستحتاج•إىل•إدخال
االستهالك إنفاق وزيادة التكنولوجية الدينامية يف مستدامة حتسينات
األسري•استنادًا•إىل•منو•الدخل•احلقيقي•املتاح•لإلنفاق•من•خالل•منو
الدخل•االمسي،•ال•من•خالل•الواردات•الرخيصة.•وجيب•أن•يتحقق
هذان•اهلدفان•يف•نفس•الوقت،•ألنه•ما•مل•تتم•ترقية•القدرات•اإلنتاجية
املحلية،•فإن•أي•زيادة•يف•القوة•الشرائية•املحلية•من•خالل•ارتفاع
العائدات•وما•يترتب•على•ذلك•من•زيادة•يف•اإلنفاق•االستهالكي
ازدهار الواردات.•ومن•شأن• لن•تؤدي•إال•إىل•زيادة•يف• املحلي•
الواردات•الذي•سينتج•عن•ذلك•أن•يضيف•إىل•التغريات•يف•امليزان
املتقدمة. الصادرات•إىل•االقتصادات• الناتج•عن•ركود• التجاري•
وتنطوي•هذه•الضغوط•املتعددة•اليت•تتعرض•هلا•احلسابات•اخلارجية
منو• وعرقلة املدفوعات مليزان مشكالت التسببيف خطر على للبلد
الدخل.•ويف•هذا•السياق،•يتسم•التوسع•يف•أسواق•البلدان•النامية
الضغوط• خيفف أو يتجنب ألنه فقط ليس قصوى، بأمهية األخرى

أيضًا•ألنه•يوفر•طلبًا•أوسع•وأكثر التجاري،•ولكن• امليزان• على•
التكنولوجي. املستوى ورفع االستثمار بالتايل يشجع مما دينامية،

إنفاق يف• لالخنراط• احلقيقي• الدخل• منو• األفراد• وحيتاج•
أسعار اخنفاض•يف• ذلك•عن• ينتج• أن• أعلى.•وميكن• استهالكي•
السلع،•مثلما•حيدث•من•خالل•زيادة•الواردات•من•السلع•اليت•تكون
سعر• ختفيض بفضل يتحقق ما وهو حمليًا، املنتجة تلك من أرخص
الصرف•و/أو•فك•االرتباط•تدرجييًا•بني•اهليكل•القطاعي•لإلنتاج
لتحقيق• حماولة أي أن غري املحلي. للطلب القطاعي واهليكل املحلي
منو•الدخل•احلقيقي•عن•طريق•زيادة•الواردات•من•السلع•الرخيصة
قد•تتسبب•يف•منو•الواردات•بوترية•أسرع•من•منو•الصادرات،•وتسهم
يف•تنامي•العجز•التجاري.•وبالتايل،•فإن•السياسات•الرامية•إىل•تعزيز
الصرف• ألسعار مناسبة بسياسة تقترن أن جيب املحلي الطلب
لضمان•التوازن•اخلارجي،•وباستراتيجية•هتدف•إىل•زيادة•قدرات

املحلية. العرض

تعزيز• إىل الرامية السياسات على القسم هذا بقية وتركز
كل•من•القوة•الشرائية•املحلية•من•خالل•زيادة•الدخل•ورفع•املستوى

املحلية. اإلنتاجية القدرات لتعزيز التكنولوجي

الطلب املحلي السياسات الرامية إلى تعزيز  -1

املاضي• القرن من الثمانينات منذ النامية البلدان تركز
التوسع• لدفع للتصدير املوجه اإلنتاج على متزايدًا تركيزًا
هذه جنحت• حني• يف• أنه• غري• الرمسية.• احلديثة• قطاعاهتا• يف•
االستراتيجية•يف•بعض•البلدان،•فإن•زيادة•الطلب•مل•تكن•بنفس•
إىل منه• جانب• يف• ذلك• ويرجع• احلاالت.• معظم• يف• الوترية•
ضعف•الروابط•بني•قطاع•التصدير•وبقية•االقتصاد،•ويف•جانب•
واحلكومات• املحلية الشركات تتبناها اليت لالستراتيجية آخر
الرخيصة• العمالة حتققها اليت املتصورة النسبية امليزة الستغالل
من•خالل•إبقاء•األجور•يف•مستويات•منخفضة•من•أجل•تعزيز•
آجاًل،• أم عاجاًل ولكن الدويل. الصعيد على التنافسية قدرهتا
القيود• بسبب القصوى حدودها إىل االستراتيجية هذه ستصل
املحلي،•وخصوصًا• الطلب• األجور•على•منو• تدين• يفرضها• اليت•
العديد•من• يتبع• العاملي،•وعندما• الطلب• الضعف• عندما•يصيب•

البلدان•األخرى•نفس•االستراتيجية•يف•نفس•الوقت.
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ولذلك،•فإن•هناك•ما•يربر•السياسات•الرامية•لتعزيز•الطلب•
املحلي•كمحرك•للنمو،•ليس•فقط•بسبب•االجتاه•االنكماشي•احلايل•
يف•االقتصاد•العاملي،•ولكن•أيضًا•ألن•استراتيجية•النمو•الذي•تقوده•
الصادرات•والذي•يستند•إىل•ضغط•األجور،•مبا•جيعل•البلدان•تعتمد•
بشكل•مفرط•على•منو•الطلب•اخلارجي،•قد•ال•يكون•مبقدورها•
االستمرار•بالنسبة•لعدد•كبري•من•البلدان•وعلى•مدى•فترة•طويلة•

من•الزمن.

واستراتيجية•النمو•اليت•تركز•بدرجة•أكرب•على•منو•الطلب•
املحلي•جيب•أن•تبدأ•بالتسليم•بأنه•حىت•يف•البلدان•الفقرية•نسبيًا•
ويف•البلدان•اليت•متتلك•قطاع•تصدير•كبري•نسبيًا،•يظل•دخل•العمل•
هو•املصدر•الرئيسي•للطلب•املحلي.•ولذلك،•فإن•السياسات•الرامية•
إىل•زيادة•القوة•الشرائية•لعموم•السكان،•وأصحاب•األجور•على•وجه•
اخلصوص،•جيب•أن•تكون•العنصر•الرئيسي•يف•مكونات•استراتيجية•
تشجع•املصادر•املحلية•للنمو•أكثر•من•تشجيعها•ملصادره•اخلارجية.•
كما•أن•العنصرين•الرئيسيني•اآلخرين•املكونني•للطلب•املحلي•-•ومها•
االستثمار•اخلاص•وإنفاق•القطاع•العام•-•قد•يساعدا•على•دفع•هذه•

االستراتيجية•قدمًا•يف•العديد•من•البلدان.

وهناك،•على•أي•حال،•ترابط•قوي•بني•العناصر•الثالثة•املكونة•
للطلب•املحلي.•أواًل،•أن•ازدياد•استهالك•السلع•واخلدمات•اليت•ميكن•
إنتاجها•حمليًا•جيعل•منتجي•هذه•السلع•واخلدمات•أكثر•استعدادًا•
لالستثمار•يف•طاقتهم•اإلنتاجية.•وثانيًا،•أن•ازدياد•االستثمارات•سيخلق•
فرص•عمل•إضافية•وسيزيد•الدخول•من•األجور،•وسيزيد•بالتايل•
كال•من•القوة•الشرائية•للمستهلكني•املحليني•والعائدات•الضريبية•
اليت•ميكن•أن•تنفقها•احلكومة.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•مكاسب•
اإلنتاجية•اليت•تنتج•عن•االستثمارات•اإلضافية•ستتيح•مواصلة•ازدياد•

األجور•واالستهالك.

وثالثًا،•ميكن•أن•تترك•زيادة•اإلنفاق•العام•أثرًا•إجيابيًا•على•
كل•من•االستهالك•اخلاص•واالستثمار•من•خالل•خمتلف•القنوات.•
ن•أوضاع• فمن•املمكن•أن•ختلق•دخاًل•إضافيًا•للمستهلكني،•وأن•حتسِّ
االستثمار•اخلاص.•وهذا•األخري•ليس•فقط•يف•حد•ذاته•مصدرًا•من•
مصادر•الطلب•املحلي•)حىت•ولو•كان•يتعني•استرياد•حصة•كبرية•
من•السلع•الرأمسالية(،•ولكنه•أيضًا•عامل•ال•غىن•عنه•لتوسيع•قدرة•
العرض•املحلي،•وبالتايل•للحد•من•تبدد•منو•الطلب•املحلي•من•خالل•
االسترياد.•ويف•كثري•من•األحيان،•يكون•االستثمار•العام•يف•البنية•
التحتية•مكماًل•لالستثمار•اخلاص،•وإن•مل•يكن•شرطًا•مسبقًا•له،•
ويساعد•على•زيادة•اإلنتاجية•الكلية•يف•االقتصاد.•وبقدر•إسهام•منط•
اإليرادات•العامة•واإلنفاق•العام•يف•احلد•من•التفاوت•يف•الدخل،•

الدخل• أعلى•يف•أي•مستوى•معني•من• فإن•االستهالك•سيكون•
اإلمجايل،•وذلك•ألن•أصحاب•الدخول•املنخفضة•ينفقون•نسبة•من•
دخلهم•أكرب•مما•ينفقه•ذوو•الدخول•املرتفعة؛•كما•أن•حصة•السلع•
واخلدمات•املنتجة•حمليًا•يف•استهالكهم•متيل•ألن•تكون•أكرب،•ألنه•
ليس•مرجحًا•أن•يقبلون•على•استهالك•السلع•الكمالية•املستوردة.•
وأخريًا،•فإذا•كانت•مسامهة•القطاع•العام•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•
أكرب،•فإن•احلكومات•متتلك•إمكانية•أكرب•للتعويض•عن•التقلبات•يف•
الطلب•املحلي•واخلارجي•من•خالل•انتهاج•سياسات•مالية•مضادة•
للتقلبات•الدورية•االقتصادية،•مبا•حيول•بالتايل•دون•حدوث•تقلبات•

كبرية•يف•االستهالك•واالستثمار.

ازدياد•االستهالك•املحلي )أ(•
كثريًا•ما•كان•جيري•تربير•السياسات•اليت•تؤدي•إىل•تراجع•
حصة•األجور•باعتبارها•ضرورية•خلفض•تكاليف•اإلنتاج•وحفز•
االستثمار.•غري•أنه،•كما•ُذكر•أعاله،•يشكل•االستهالك•األسري•
احلصة•األكرب•من•الطلب•الفعال•يف•معظم•البلدان،•املتقدمة•والنامية•

على•حد•سواء.

ويف•الواقع،•فإن•األدلة•التجريبية•تشري•إىل•أن•التغريات•يف•حصة•
األجور•ترتبط•بشكل•إجيايب•بالتغريات•يف•حصة•االستهالك•األسري•يف•
الناتج•املحلي•اإلمجايل•)كما•يتبني•من•األرقام•على•اجلانب•األيسر•من•
الشكل•2-8(.•وبالنظر•إىل•أن•معظم•البلدان•تظهر•تراجعًا•يف•حصة•
األجور،•فإن•هذا•االرتباط•اإلجيايب•يعين•تراجعًا•يف•حصة•االستهالك•
األسري•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل)22(.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•ليس•
مثة•عالقة•واضحة•بني•التغريات•يف•حصة•األجور•وحصة•االستثمار•
يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•)األرقام•على•اجلانب•األمين•من•الشكل•
2-8(.•فهذه•العالقة•األخرية•تكون•إجيابية•إىل•حد•ما•يف•أفريقيا،•
بينما•تنعدم•يف•االقتصادات•املتقدمة.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•فإهنا•
سلبية•يف•شرق•وجنوب•وجنوب•شرق•آسيا•ويف•أمريكا•الالتينية،•
وإن•كانت•أصغر•من•حيث•القيمة•املطلقة•من•االرتباط•بني•التغريات•

يف•حصص•األجور•والتغريات•يف•االستهالك)23(.

احلال•من•توخي•احلذر•عند•تفسري•هذه• بطبيعة• بد• وال•
االرتباطات،•وعدم•النظر•إليها•كمؤشر•على•وجود•عالقة•سببية.•
وعلى•وجه•التحديد،•ينبغي•أال•ُتفسر•على•أهنا•تبني•أن•معدالت•
االستثمار•األعلى•يف•آسيا•وأمريكا•الالتينية•تعتمد•على•ضغط•األجور.•
ففي•معظم•بلدان•جنوب•شرق•آسيا،•اخنفضت•معدالت•االستثمار•
بشكل•ملحوظ•بعد•األزمة•اآلسيوية•يف•الفترة•1997-1998،•حىت•
يف•البلدان•اليت•اخنفضت•فيها•األجور•واالستهالك•أيضًا•كنسبة•من•
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الناتج•املحلي•اإلمجايل،•ومل•تتوازن•إال•بعد•حدوث•حتسن•مماثل•يف•
ميزان•احلساب•اجلاري.•وفيما•يتعلق•بأمريكا•الالتينية،•فإن•املقارنة•
بني•نقطتني•يف•مسار•زمين•قد•تكون•مضللة،•ألن•الفترة•2002-
2003•كانت•متثل•تغريًا•يف•اجتاهات•كل•من•توزيع•الدخل•ومعدالت•
االستثمار.•ويف•كثري•من•البلدان•)مثل•األرجنتني•ومجهورية•فزنويال•
البوليفارية(،•تراجعت•حصص•كل•من•االستثمار•وقوة•العمل•يف•الناتج•
املحلي•اإلمجايل•بني•أوائل•التسعينات•من•القرن•املاضي•وعام•2002،•
مث•انتعش•يف•اجلانبني•يف•السنوات•الالحقة،•مبا•يظهر•عالقة•إجيابية•
ليست•واضحة•يف•الشكل•املرفق.•وأخريًا،•توضح•حالة•الصني•أنه•
طاملا•اقترن•تراجع•حصة•األجور•بنمو•سريع•للدخل،•فإنه•ال•يعين•

اخنفاض•مستويات•املعيشة•بالقيم•املطلقة.

وبعد•فترة•وجيزة•من•اندالع•األزمة•املالية•احلالية،•ظل•منو•
الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•مرتفعًا•نسبيًا•
أو•راح•يتعاىف•بسرعة،•حيث•إن•تباطؤ•صادراهتا•أو•حىت•اخنفاضها•
كان•يعوضه•منو•أسرع•للطلب•املحلي•نتيجة•للسياسات•النقدية•
االنتعاش• التوسعية•ولنمو•األجور•مبعدل•أسرع.•كما•أن• واملالية•
السريع•لبعض•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•األكرب•حجمًا•وفر•سوقًا•
للبلدان•الصغرية•اليت•ال•ميكنها•أن•تعتمد•على•الطلب•املحلي•وحده.

وللحفاظ•على•هذه•الديناميات•للطلب•املحلي•املنبثقة•عن•
سياسات•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية،•وأيضًا•عن•املكاسب•
أن•تصبح• التجاري•يف•بعض•احلاالت،•جيب• التبادل• يف•شروط•
السياسات•النقدية•واملالية•الداعمة•للنمو•مسة•من•السمات•األكثر•
الذهيب"،• املتقدمة•خالل•"العصر• البلدان• دوامًا،•مثلما•كانت•يف•
ويف•تلك•االقتصادات•الناشئة•اليت•كانت•األكثر•جناحًا•يف•اللحاق•
بالركب•خالل•الثمانينات•والتسعينات•من•القرن•املاضي.•غري•أنه•
لكي•تتبع•احلكومات•واملصارف•املركزية•سياسات•مالية•ونقدية،•
مبا•يف•ذلك•استثمارات•عامة•داعمة•وأسعار•فائدة•منخفضة•تظل•
مواتية•لتكوين•رأس•املال•املحلي•اخلاص•لفترات•طويلة•من•الزمن،•
ال•بد•أيضًا•من•إبقاء•التضخم•حتت•السيطرة.•وميكن•تيسري•حتقيق•كال•
اهلدفني•-•سرعة•منو•الطلب•املحلي•واالستقرار•النسيب•لألسعار•-•إىل•
حد•بعيد•إذا•ما•كانت•هناك•سياسة•مناسبة•للدخول•إلكمال•جمموعة•

األدوات•التقليدية•لسياسات•االقتصاد•الكلي.

وينبغي•ألي•سياسة•للدخول•أن•تتسم•بسمة•أساسية•تتمثل•
األقل•مبعدل• احلقيقية•على• األجور• متوسط• ينمو• أن• يف•ضمان•
مماثل•لنمو•متوسط•اإلنتاجية.•وقد•وجهت•تقارير•التجارة•والتنمية•
السابقة•)TDRs(•االنتباه•مرارًا•وتكرارًا•إىل•مزايا•إنشاء•مثل•هذا•
التدهور•يف• االرتباط،•بغية•خلق•فرص•العمل•وجتنب•املزيد•من•

•.)TDR 2010, chap.V and TDR 2012, chap.VI( الدخل• توزيع•
وتتسم•هذه•االعتبارات•بنفس•القدر•من•األمهية•الستراتيجيات•النمو•
الذي•يقوده•الطلب•املحلي،•وذلك•ألن•منو•األجور•الذي•يتماشى•
مع•منو•اإلنتاجية•جيب•أن•يكون•قادرًا•على•توليد•قدر•من•الطلب•
املحلي•يكفي•لتوظيف•كامل•القدرات•اإلنتاجية•املتزايدة•لالقتصاد•
دون•احلاجة•إىل•االعتماد•على•استمرار•منو•الصادرات.•ويف•الوقت•
نفسه،•ميكن•إبقاء•معدالت•التضخم•يف•مستوى•منخفض•عندما•
ال•يتم•تعديل•األجور•االمسية•وفقًا•ملعدالت•التضخم•السابقة،•وهو•
ما•من•شأنه•أن•يتسبب•يف•استمرار•التضخم•من•خالل•القصور•
الذايت.•بل•ينبغي•بداًل•من•ذلك•إجراء•تعديالت•لألجور•االمسية•
السياسة• يوجه• الذي• للتضخم• املحدد• اهلدف• االعتبار• تأخذ•يف•
النقدية•للبلد•املعين•)انظر•أيضًا•TDR 2012, chap. VI(.•ومن•شأن•
منع• املركزي•يف• املصرف• مهمة• بدرجة•كبرية• يسهل• أن• ذلك•
التضخم،•ويوسع•النطاق•املتاح•له•لتحفيز•االستثمار•والنمو،•على•

النحو•املقترح•يف•الفصل•الثالث•من•هذا•التقرير.

وميكن•تعزيز•فعالية•هذه•السياسة•اليت•تكفل•استمرار•توسع•
الطلب•املحلي،•فضاًل•عن•اخنفاض•معدالت•التضخم،•من•خالل•تعزيز•
آليات•التفاوض•اجلماعي•)أو•استحداثها•يف•احلاالت•اليت•ال•توجد•
هبا•بعد(،•ومن•خالل•تشريعات•احلد•األدىن•لألجور.•كما•أن•من•
شأن•التفاوض•اجلماعي•على•األجور،•وعلى•أوضاع•العمل•بشكل•
عام،•أن•يساعد•على•حتقيق•درجة•أكرب•من•التوافق•االجتماعي•حول•
توزيع•الدخل•وتعزيز•التماسك•االجتماعي،•شريطة•التزام•رابطات•
العمال•وأرباب•العمل•على•حد•سواء،•ورمبا•التوصيات•أو•املبادئ•
التزامًا•واسعًا•بقاعدة• التوجيهية•احلكومية•ملثل•هذه•املفاوضات،•
تعديل•األجور.•وقد•يصعب•تنفيذ•مثل•هذه•اآلليات•يف•العديد•من•
البلدان•النامية،•حيث•ال•يزال•يتعني•إنشاء•إطار•مؤسسي•ملفاوضات•

منظمة•من•أجل•حتديد•األجور•وظروف•العمل.

ولذلك،•فإن•استحداث•حد•أدىن•قانوين•لألجور•يكون•مبثابة•
أداة•مفيدة•حلماية•الفئات•االجتماعية•األضعف،•ولكنه•أيضًا،•إذا•
جرى•تعديله•بصورة•منتظمة•وفقًا•ملتوسط•منو•اإلنتاجية•يف•االقتصاد،•
سيكون•وسيلة•لتوسيع•الطلب•على•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا•يف•
معظمها•)TDR 2012, chap. VI.D(.•وميكن•أن•يؤدي•حتديد•حد•أدىن•
لألجور•إىل•رفع•أسعار•بعض•السلع•واخلدمات•الكثيفة•العمالة،•إال•أن•
القوة•الشرائية•ملجموعة•كبرية•من•العاملني•سترتفع•أيضًا،•مما•يساعد•
على•خلق•دخل•إضايف•وفرص•عمل•إضافية•يف•مجيع•أحناء•االقتصاد•
)انظر•أيضًا•G20, 2012: 12(.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•التعديل•املنتظم•
للحد•األدىن•القانوين•لألجور•ميكن•أن•يوفر•مرجعًا•هامًا•ملفاوضات•

األجور•يف•القطاع•اخلاص.
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الشكل 8-2

التغريات يف حصص األجور واالستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص يف جمموعات خمتارة من البلدان من الفترة 
إىل الفترة 2007-2004
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الرئيسية• املجاميع• بيانات• قاعدة• •،UN-DESA املتحدة• باألمم• االقتصادية•واالجتماعية• الشؤون• إدارة• إىل• استنادًا• األونكتاد،• أمانة• حسابات• املصدر:
للحسابات•الوطنية؛•ومنظمة•العمل•الدولية،•قاعدة•بيانات•األجور•على•الصعيد•العاملي؛•ومنظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي،•قاعدة•

.OECD.StatExtracts•بيانات•املوجزات•اإلحصائية
تشري•البيانات•إىل•النسب•املئوية•ملتوسط•الناتج•املحلي•اإلمجايل•لكل•فترة.•وعندما•مل•يتوفر•رصد•حلصة•األجور•للفترة•1991-1994،•استخدم• مالحظة:
أول•رصد•متاح•بعد•ذلك.•وبالنسبة•للربازيل•ومنغوليا•والنيجر،•تشري•البيانات•إىل•عام•1995؛•وبالنسبة•للكامريون•وشيلي•ومصر•وكينيا،•تشري•
البيانات•إىل•عام•1996؛•وبالنسبة•لبنما،•تشري•البيانات•إىل•عام•1997؛•وبالنسبة•لسري•النكا•وأوروغواي،•تشري•البيانات•إىل•عام•1998؛•
وبالنسبة•للهند•وإندونيسيا•ومنغوليا•وبريو،•تشري•البيانات•إىل•عام•1999،•وبالنسبة•لباكستان،•تشري•البيانات•إىل•عام•2000.•ومتثل•املساحة•

املظللة•فاصل•الثقة•البالغ•95•يف•املائة.•
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وتوجد•بالفعل•حدود•دنيا•قانونية•لألجور•يف•معظم•البلدان•
املتقدمة•ويف•كثري•من•البلدان•النامية،•إال•أنه•كثريًا•ما•يصعب•تطبيق•
مثل•هذه•التشريعات•يف•البلدان•اليت•تضم•نسبة•كبرية•من•العمالة•غري•
الرمسية•واألعمال•احلرة.•ولذلك،•فمن•املهم•يف•هذه•البلدان•إكمال•
السياسات•الرامية•إىل•زيادة•فرص•العمل•الرمسي•وزيادة•القوة•الشرائية•
للعاملني•يف•القطاع•الرمسي•بتدابري•لتعزيز•الدخل•والقوة•الشرائية•

للعاملني•يف•القطاع•غري•الرمسي•والعاملني•حلساهبم•اخلاص.

ويف•هذا•السياق،•استحدث•عدد•من•البلدان•النامية•خمططات•
للتوظيف•يف•القطاع•العام•من•أجل•احلد•من•البطالة•والفقر•املنتشرين•
•.)TDR 2010, chap. V; and TDR 2012, chap. VI(•على•نطاق•واسع
وميكن•أن•تلعب•هذه•املخططات•دورًا•هامًا•يف•إطار•استراتيجية•لزيادة•
الطلب•املحلي.•ويف•البلدان•اليت•يوجد•هبا•احتياطي•كبري•من•العمالة•
الفائضة،•وحيث•تؤدي•املنافسة•بني•العاملني•والعاطلني•عن•العمل•
والعمالة•الناقصة•عادة•إىل•خفض•الدخل،•ال•يقتصر•تأثري•التوظيف•
يف•القطاع•العام•على•توليد•الطلب•بصورة•مباشرة؛•بل•إن•شروط•
هذه•العمالة،•وخاصة•أجور•العاملني،•ميكن•أن•تساعد•أيضًا•يف•وضع•
حد•أدىن•ملستوى•الدخل•يف•القطاعني•الرمسي•وغري•الرمسي•على•حد•
سواء.•ومثلما•هو•احلال•مع•األجور•يف•القطاع•اخلاص•ومستويات•
احلد•األدىن•لألجور،•ينبغي•أيضًا•حتسني•أجور•هذه•العمالة•مبرور•
الوقت•مبعدل•يعكس•بشكل•مناسب•املعدل•املتوسط•لنمو•اإلنتاجية•
يف•االقتصاد•بأكمله،•فضاًل•عن•الزيادة•يف•عائدات•الضرائب•يف•
اقتصاد•آخذ•يف•النمو.•ومن•املرجح•أن•تعمد•شرائح•السكان•اليت•
تستفيد•بشكل•مباشر•أو•غري•مباشر•من•استحداث•هذه•املخططات•
إىل•إنفاق•اجلانب•األعظم•من•دخلها،•مبا•يزيد•عن•املتوسط،•على•

السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا.

ويف•البلدان•اليت•متتلك•قطاعًا•ريفيًا•كبريًا•يضم•العديد•من•
صغار•املنتجني،•فإن•اآلليات•اليت•تربط•أسعار•املنتجني•الزراعيني•بنمو•
اإلنتاجية•الكلية•يف•االقتصاد•متثل•عنصرًا•آخر•من•عناصر•استراتيجية•
تستهدف•زيادة•االستهالك•املحلي.•ويف•الوقت•نفسه،•فإهنا•تزيد•
ن•املنتجني•من• اإلنتاجية،•حيث•من•شأن•ارتفاع•الدخول•أن•ميكِّ
االستثمار•بدرجة•أكرب•يف•املعدات.•وقد•مت•تطبيق•هذه•اآلليات•بنجاح•

يف•مجيع•البلدان•املتقدمة•على•مدى•عقود.

وميكن•أيضًا•أن•يتأثر•دخل•املستهلكني•املتاح•لإلنفاق•من•
خالل•قيام•احلكومة•بتوفري•اخلدمات•األساسية•)اليت•يتم•متويلها،•
على•سبيل•املثال،•من•خالل•زيادة•الضرائب•على•فئات•الدخل•
املرتفع(،•مثل•الرعاية•الصحية،•ورعاية•األطفال•واملسنني،•والتعليم،•
واإلسكان،•وهو•ما•يؤدي•عادة•إىل•خفض•املدخرات•االحترازية•

لدى•فئات•الدخل•املنخفض•واملتوسط.•كما•ميكن•أن•يتأثر•بالتغريات•
احلد• إىل• الرامية• التحويالت• الضرائب•ومدفوعات• يف•معدالت•
املنخفضة• لألسر• الشرائية• القوة• وتعزيز• الدخل• التفاوت•يف• من•

واملتوسطة•الدخل.

وباإلضافة•إىل•ذلك،•ميكن•أن•تتخذ•احلكومات•إجراءات•
مالية•تقديرية،•مبا•يف•ذلك•تشجيع•استهالك•السلع•االستهالكية•
املعمرة،•على•سبيل•املثال•من•خالل•التحويالت•املالية•املوجهة•مثل•
اخلصومات•الضريبية•على•سلع•استهالكية•معينة)24(.•ويف•البلدان•اليت•
متتلك•صناعة•سيارات•حملية،•كثريًا•ما•كانت•سيارات•الركاب•هي•
هدف•تلك•اإلجراءات•احلكومية•التقديرية،•مبا•يف•ذلك•كجزء•من•
التدابري•املضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية.•وهناك•جمموعة•واسعة•
من•البلدان•املتقدمة،•فضاًل•عن•بعض•البلدان•النامية•)مثل•الصني(،•
اليت•شجعت•مبيعات•السيارات•اجلديدة•من•خالل•خمططات•ُأطلق•
الفترة•2008- القدمية"•يف• السيارات• "النقد•مقابل• عليها•اسم•
إبدال• إىل• املخططات•هتدف•عمومًا• ونظرًا•ألن•هذه• •.2009
السيارات•القدمية،•اليت•كانت•أكثر•تلويثًا•للبيئة•وأقل•كفاءة•يف•
املخططات•تساعد• فإن•هذه• بأخرى•جديدة،• الطاقة،• استخدام•
أيضًا•يف•حتقيق•األهداف•البيئية.•واعتمدت•بعض•البلدان•النامية•
األخرى•بنجاح•خططًا•مماثلة•موجهة•إىل•"شراء•أول•سيارة")25(.•
فعلى•سبيل•املثال،•اعتمدت•تايلند•يف•عام•2011•خمططًا•يسمح•
املفروضة• الضريبة• السيارات•ألول•مرة•بطلب•استرداد• ملشتريي•

على•السيارات•املصنعة•يف•تايلند)26(.

وميكن•أيضًا•حفز•اإلنفاق•االستهالكي•األسري•من•خالل•
تسهيل•فرص•احلصول•على•القروض•االستهالكية•لشراء•السلع•
االستهالكية•املعمرة)27(.•وقد•ينتج•تسهيل•القروض•االستهالكية•
عن•تغيريات•يف•شروط•االئتمان،•أو•قد•حيدث•نتيجة•آلثار•الثروة•
بعض• على• ُيسهِّل• الذي• األصول• أسعار• ارتفاع• إىل• استنادًا•
املستهلكني•من•الطبقة•املتوسطة•تقدمي•ضمانات•للحصول•على•
إىل• استنادًا• األسري• االستهالك• زيادة• أن•تشجيع• قروض.•غري•
ما•ظهر• ينطوي•على•خماطر•كبرية،•وهو• االستهالكية• القروض•
جليًا•من•خالل•التجارب•األخرية•يف•عدد•من•البلدان•املتقدمة،•
حيث•كانت•فترات•النمو•السريع•هلذه•القروض•تكمن•يف•أصل•
اختالالت•امليزانيات•اليت•انتهت•حبدوث•اضطرابات•مالية•كبرية،•
أو•تساهم•يف•تلك•االختالالت.•ففي•الواليات•املتحدة،•ازدادت•
مديونية•األسر•املعيشية•كحصة•يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل•زيادة•
سريعة•خالل•العقد•السابق•على•حلول•الكساد•العظيم،•ووصلت•
إىل•ذروة•بلغت•102•يف•املائة•يف•عام•2007•)الشكل•9-2(.•
وكانت•هذه•الزيادة•ترتبط•ارتباطًا•وثيقًا•بارتفاع•أسعار•املنازل،•
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إىل•جانب•أن•ما•يقرب•من•ثلثي•مديونية•األسر•املعيشية•كانت•
تنبع•من•الرهون•العقارية.•وأدى•ذلك•أيضًا•إىل•زيادة•يف•مديونية•

األسر•املعيشية•كحصة•من•اإلنفاق•االستهالكي•األسري،•حيث•
بلغت•ذروهتا•بنسبة•145•يف•املائة•يف•عام•2007.

الشكل 9-2

مديونية األسر املعيشية وأسعار املنازل يف الواليات املتحدة، 2012-1995
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ديون األسر املعيشية كحصة من اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية

األسعار االمسية للمنازل (املقياس األمين) 
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حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•مصرف•التسويات•الدولية،•قاعدة•بيانات•االئتمانات•املقدمة•للقطاعات•اخلاصة•غري•املالية؛•ومصرف• املصدر:
االحتياطي•االحتادي،•تدفق•حسابات•األموال•يف•الواليات•املتحدة؛•ومصرف•االحتياطي•االحتادي•لداالس،•قاعدة•البيانات•ألسعار•املنازل.

ديوهنا• املعيشية األسر خفضت املتقدمة، البلدان معظم ويف
السداد•يف•كثري•من بشدة•عن•طريق•تسديدها،•أو•عجزت•عن•
األحيان،•مع•ما•يصاحب•ذلك•من•آثار•سلبية•على•اإلنفاق•االستهالكي
األسري.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•يبدو•أن•كان•هناك•اجتاه•نشط
حنو•زيادة•االستفادة•من•مديونية•األسر•املعيشية•يف•البلدان•النامية.
ورمبا•كان•ذلك•نتيجة•ملزيج•من•ثالثة•عوامل:•االنتعاش•االقتصادي
السريع•من•انكماش•عام•2008،•الذي•تضمن•فقدان•الوظائف؛
واستمرار•اخنفاض•معدالت•الفائدة؛•وتضخم•أسعار•األصول،•مبا•يف

ذلك•يف•قطاع•العقارات)28(.

مستوى• أصبح واالنتقالية، النامية االقتصادات بني وفيما
مرتفعًا• اإلمجايل املحلي الناتج من كنسبة املعيشية األسر مديونية
يف•املائة بشكل•خاص•يف•مجهورية•كوريا•وماليزيا،•حيث•يتجاوز•80
)الشكل•2-10(.•كما•شهد•كال•البلدين•ارتفاعًا•كبريًا•يف•أسعار
املنازل.•ورمبا•كان•منو•مديونية•األسر•املعيشية•وارتفاع•أسعار•املنازل

يرتبطان•ارتباطًا•وثيقًا•يف•مجهورية•كوريا•على•األقل،•حيث•"تشكل
يف•املائة الرهون•العقارية•وقروض•اإلسكان•األخرى•ما•يقرب•من•53
McKinsey Global Institute, 2013:( املعيشية" األسر مديونية من
25(.•وازدادت•مديونية•األسر•املعيشية•يف•ماليزيا•بشكل•حاد•منذ

املتاح• الشخصي الدخل إىل نسبتها ارتفعت حيث عام•2008،
يف•املائة•تقريبًا.•ويف•إندونيسيا يف•املائة•إىل•190 لإلنفاق•من•150
والربازيل•وتايلند•والصني،•ارتفعت•أيضًا•هذه•النسبة•بصورة•كبرية
)الشكل بعيد حد إىل منخفضة مستوياهتا ظلت وإن منذ•عام•2008،
املعيشية• األسر ملديونية السريع النمو هذا ميثل أن وميكن .)10-2
نفقاهتا كبري ويقلصبشكل املعيشية األسر ميزانيات على ثقياًل عبئًا
االستهالكية.•وشهدت•الربازيل،•على•سبيل•املثال،•زيادة•حادة•يف
معدالت•التخلف•عن•سداد•القروض•االستهالكية•يف•عام•2011،•
مما•جعل•البنوك•حتجم•بشكل•متزايد•عن•اإلقراض،•وإن•كان•اخنفاض
معدالت•الفائدة•إىل•مستويات•قياسية•منذ•ذلك•احلني•قد•ساعد•على

السداد)29(. عن التخلف معدالت كبح
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الشكل 10-2

مديونية األسر املعيشية وأسعار املنازل يف بلدان نامية خمتارة، 2012-2000
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ديون األسر املعيشية كحصة من الدخل الشخصي املتاح لإلنفاق
ديون األسر املعيشية كحصة من اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية

ديون األسر املعيشية كحصة من الناتج املحلي اإلمجايل
األسعار االمسية للمنازل (املقياس األمين)

بيانات• قاعدة• الدولية،• التسويات• املتحدة؛•ومصرف• باألمم• اإلحصائية• الشعبة• من• بيانات•مستمدة• إىل• استنادًا• األونكتاد،• أمانة• حسابات• املصدر:
االئتمانات•املقدمة•للقطاعات•اخلاصة•غري•املالية؛•ومصرف•االحتياطي•االحتادي•لداالس،•قاعدة•البيانات•ألسعار•املنازل.•

ال•تتوفر•بيانات•أسعار•املنازل•يف•الربازيل. مالحظة:
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ويصعب•حتديد•مستويات•ومعدالت•منو•مديونية•األسر•
املعيشية•اليت•ميكن•حتملها.•غري•أن•هناك•دالئل•تشري•إىل•أن•استمرار•
وازدياد•منو•القروض،•فضاًل•عن•حاالت•النمو•اليت•تبدأ•بارتفاع•نسيب•
لنسب•الدين•إىل•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•تزيد•من•خطر•حدوث•اهنيار•
لالئتمانات،•مع•ما•يتركه•ذلك•من•آثار•سلبية•على•استقرار•النظام•
املايل•يف•البلد•)Dell’Ariccia et al., 2012(.•كما•يصعب•تقييم•املدى•
الذي•يتحول•به•االرتفاع•السريع•و/أو•التصاعد•يف•مستويات•الديون•
الديون•واخنفاض•لإلنفاق•االستهالكي.• إىل•عبء•مفرط•خلدمة•
وإذا•كانت•هناك•أية•مستويات•أساسية•ميكن•الرجوع•إليها•يف•هذا•
املجال،•فإهنا•تتحدد•مبجموعة•واسعة•من•العوامل،•من•بينها•هيكل•
دخول•املدينني•وآجال•استحقاق•القروض•وهيكل•أسعار•الفائدة•
املستحقة•عليها.•وال•تتوفر•يف•هذا•الشأن•بيانات•شاملة•فيما•يتعلق•
بالبلدان•النامية.•وميكن•أن•يؤدي•ختفيف•السياسة•النقدية•على•الصعيد•
الكلي•إىل•تسهيل•عبء•ارتفاع•تكلفة•خدمة•مديونية•األسر•املعيشية.•
ولكن•ميكن•أيضًا،•لنفس•السبب،•أن•يدفع•إىل•املزيد•من•االقتراض،•
ما•مل•يقترن•ذلك•التخفيف•لسياسات•االقتصاد•الكلي•بتدابري•على•
املستوى•اجلزئي•من•قبيل•تشديد•القواعد•التنظيمية•املتعلقة•باحلدود•

القصوى•لنسبة•القرض•إىل•القيمة•ولنسبة•الدين•إىل•الدخل)30(.

وهناك•إمكانية•حلدوث•أزمة•مالية•وشيكة•يف•تلك•البلدان•
اليت•تتجاوز•فيها•مديونية•األسر•املعيشية•بصورة•مطردة•منو•الدخل•
و/أو•حيث•يتجاوز•حجم•مديونية•األسر•املعيشية•املستحقة•بكثري•
حجم•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•وميكن•أن•تندلع•األزمة•نتيجة•لتصور•أن•
أسعار•األصول•مبالغ•فيها،•مبا•يرتبط•بذلك•من•اهنيار•لثروات•األسر•
املعيشية.•غري•أن•السبب•املباشر•ميكن•أيضًا•أن•يتمثل•يف•حدوث•
زيادة•كبرية•مفاجئة•يف•أسعار•الفائدة•أو•جتدد•الركود•االقتصادي•على•
الصعيد•العاملي•مبا•يتسبب•يف•تراجع•صادرات•البلدان•النامية•واخنفاض•
الدخل•املحلي.•ومن•شأن•ذلك•أن•يزيد•من•صعوبة•خدمة•الديون•
على•األسر•املعيشية،•مما•حيدث•اضطرابًا•يف•القطاع•املايل•للبلد•املعين.

وإمجااًل،•فإن•السياسة•اليت•هتدف•إىل•حفز•اإلنفاق•االستهالكي•
األسري•من•خالل•ختفيف•القيود•على•االقتراض•عادة•ما•تكون•سياسة•
حمفوفة•باملخاطر.•وما•مل•تنجح•مثل•هذه•االستراتيجية•يف•بدء•عملية•
محيدة•لتسارع•الطلب•والعرض•على•الصعيد•املحلي،•فإهنا•قد•تتسبب•
أيضًا•يف•حدوث•اضطرابات•مالية•واقتصادية•كبرية.•فعبء•خدمة•
الديون•قد•يصبح•مفرطًا•بصورة•سريعة•إذا•ارتفعت•أسعار•الفائدة،•
أو•إذا•تعثر•منو•دخل•األسر•املعيشية،•أو•إذا•اهنارت•أسعار•العقارات.•
وأي•تطور•من•هذا•القبيل•سيؤدي•يف•هناية•املطاف•إىل•كبح•اإلنفاق•
االستهالكي•األسري.•ولذلك،•فإن•تنفيذ•سياسة•للدخول•على•النحو•
املبني•أعاله•سيكون•استراتيجية•أكثر•استدامة.•غري•أن•خلق•فرص•

الدخل•ومنو•اإلنتاجية•الذي•يتيح•زيادات•مستمرة•يف•األجور•احلقيقية•
يرتبطان•ارتباطًا•وثيقًا•بتكوين•رأس•املال•الثابت.•فهذا•األخري•ميثل•
قوة•دافعة•للتنمية•يف•البلدان•النامية•واقتصادات•األسواق•الناشئة•اليت•
كانت•األكثر•جناحًا•فيما•تبذله•من•جهود•للحاق•بركب•االقتصادات•
املتقدمة.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•فقد•ظل•تكوين•رأس•املال•الثابت•
عند•مستويات•منخفضة•نسبيًا•يف•كثري•من•البلدان•النامية•األخرى،•

وخاصة•يف•أفريقيا•وأمريكا•الالتينية.

تشجيع•االستثمار•املحلي )ب(•
يتمثل•أحد•املحددات•الرئيسية•الستعداد•رجال•األعمال•
لالستثمار•يف•القدرة•اإلنتاجية•احلقيقية•يف•الرحبية•املتوقعة•من•االستثمار•
املحتمل،•وهو•ما•يتوقف•بدوره•على•التقديرات•اليت•تساعد•على•
الطلب•يف•املستقبل•سيكون•مرتفعًا•مبا•يكفي• حتديد•ما•إذا•كان•

لالستفادة•الكاملة•من•القدرة•اإلنتاجية•اإلضافية.

فعندما•تنمو•األجور•مبعدل•أبطأ•من•منو•اإلنتاجية،•ال•يكون•
من•املمكن•االستفادة•بشكل•مربح•من•العرض•اإلضايف•إال•عندما•
تكون•هناك•زيادة•مستمرة•يف•الطلب•على•الصادرات.•ويف•غياب•مثل•
هذا•النمو•للطلب،•لن•تتحقق•االستفادة•الكاملة•من•القدرة•اإلنتاجية،•
مما•يثبط•زيادة•االستثمار•اإلنتاجي•واالبتكار.•ويف•ضوء•األوضاع•
الراهنة•لالقتصاد•العاملي،•ليس•من•املرجح•أن•تنمو•الصادرات•بنفس•
وترية•منوها•يف•املاضي،•وبالتايل•سيصبح•منو•الطلب•املحلي•الذي•
تدفعه•األجور•عاماًل•أكثر•أمهية•يف•توقعات•الطلب•لدى•املستثمرين•
أيضًا• تتطلب• املحلي• املواتية•لالستثمار• البيئة• أن• املحتملني.•غري•
وجود•سياسات•مالية•داعمة•)وهو•ما•يتناوله•القسم•الفرعي•التايل•
بالنقاش(•وأوضاعًا•نقدية،•من•بينها•وجود•سعر•صرف•تنافسي،•
وسياسات•مالية•هتدف•إىل•السماح•للمستثمرين•املحتملني•باحلصول•

على•قروض•منخفضة•التكلفة.

ومن•شأن•وجود•سياسة•نقدية•تسعى•إىل•تعزيز•قدرات•
العرض•والطلب•املحليني•اإلبقاء•على•مستوى•أسعار•الفائدة•منخفضًا.•
ويف•املاضي،•كانت•املحاوالت•املبذولة•الستخدام•السياسة•النقدية•
ملكافحة•التضخم•كثريًا•ما•تؤدي•إىل•ارتفاع•أسعار•الفائدة•احلقيقية،•
وهو•ما•كان•يثبط•االستثمارات•املحلية•اخلاصة•لسببني.•أوهلما،•أهنا•
كانت•تعين•ارتفاع•تكاليف•التمويل•للمستثمرين•املحتملني؛•وثانيهما،•
أهنا•كثريًا•ما•كانت•جتتذب•تدفقات•رؤوس•أموال•أجنبية•تتسم•بطابع•
املضاربة،•وهو•ما•كان•يسفر•عادة•عن•املغاالة•يف•تقييم•سعر•العملة•
وفقدان•القدرة•التنافسية.•وأدى•ذلك•إىل•تقليص•فرص•التصدير•
وتوقعات•الطلب•من•جانب•املنتجني•املحليني.•أما•سياسة•الدخول•
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املبني• النحو على لإلنتاجية، وفقًا األجور لنمو نظام إىل تستند اليت
االستثمارات تشجع نقدية سياسة انتهاج تسهل أن شأهنا فمن أعاله،
تكاليف الرتفاع نتيجة التضخم خطر أيضًا ستستبعد ألهنا املحلية،
وحدة•العمل،•أو•على•األقل•ستحد•بدرجة•كبرية•من•ذلك•اخلطر.
وعالوة•على•ذلك،•عندما•تكفل•إدارة•أسعار•الصرف•وإدارة•احلسابات
الرأمسالية•استقرار•سعر•الصرف•احلقيقي،•فإهنما•ميكن•أن•حيوال•دون
تسرب•الطلب•املحلي•بصورة•ال•ضرورة•هلا•إىل•األسواق•اخلارجية

املحليني. للمنتجني الدولية التنافسية القدرة اخنفاض بسبب

االئتمانات على احلصول تسهل أن املالية للسياسات وينبغي
اهليكلي• للتحول استراتيجية بأمهية تتسم اليت واألنشطة للقطاعات
لالقتصاد.•وهذا•الدعم•املايل،•الذي•كثريًا•ما•ُيستخدم•كأداة•من
أدوات•السياسة•الصناعية•يف•البلدان•املتقدمة•واالقتصادات•الناشئة
الناجحة•يف•آسيا،•ميكن•أن•يساعد•أيضًا•يف•حل•مشكلة•احلصول•
اليت• الصغرية، الشركات من كثري يواجهها اليت الكايف التمويل على
كثريًا•ما•تتميز•باالبتكار،•مبا•فيها•تلك•املوجودة•يف•القطاع•غري•الرمسي
ويف•الزراعة،•واليت•تنتج•للسوق•املحلية•يف•املقام•األول.•وتشمل•أمثلة
هذه•السياسات•توفري•االئتمان•املباشر•من•جانب•املؤسسات•املالية
العامة•أو•عن•طريق•التدخل•يف•األسواق•املالية•من•خالل•تدابري•مثل
إعانات•الفائدة•وإعادة•متويل•القروض•التجارية•وتوفري•ضمانات

ألنواع•معينة•من•االئتمانات.

وتتسم•هذه•التدابري•باألمهية•بصفة•خاصة•يف•احلاالت•اليت
نسبيًا. صغريًا يزال ال الرمسي التحويلية الصناعات قطاع فيها يكون
ويف•تلك•احلالة،•ال•يكون•تكوين•رأس•املال•يف•قطاع•الصناعات
الطلب أن•يسهم•يف•زيادة• الذي•ميكن• الرمسي•وحده• التحويلية•
املحلي•وزيادة•قدرة•العرض•املحلي،•وإمنا•أيضًا•االستثمار•الذي•يعزز
اإلنتاجية•يف•القطاع•الزراعي•ويف•األعمال•التجارية•الصغرية.•ويعتمد
صغار•املزارعني•وأصحاب•األعمال•احلرة•الذين•ميتهنون•أنشطة•غري
زراعية•يف•كل•من•املناطق•الريفية•واحلضرية•بشكل•خاص•على•برامج
حىت• القيام عليهم يستحيل أو يصعب ما كثريًا ألنه املايل، الدعم
باستثمارات•صغرية•بسبب•املشاكل•أو•لعدم•توفر•فرص•الوصول•إىل
.)McKinley, 2009( التجارية املصارف من التكلفة منخفض متويل

وميكن•أيضًا•تعزيز•اإلنتاجية•يف•القطاع•الزراعي•عن•طريق
ومن• الريفية، التحتية والبنية الزراعية البحوث يف العام االستثمار
خالل•منظمات•الدعم•الزراعي•اليت•تتلقى•مساعدات•عامة.•وقد•مت
اليت• اهليكلي التكيف برامج أثناء املنظمات هذه من العديد تفكيك
سياق• يف ناحية من املاضي، القرن من التسعينات يف متبعة كانت
أخرى• ناحية ومن الشاملة، االقتصاد وخصخصة حترير عمليات

ألن•عددًا•منها•كان•يعاين•من•مشاكل•خطرية•يف•إدارهتا.•غري•أنه
إذا•كانت•هذه•املنظمات•جمهزة•هبياكل•إدارة•مناسبة،•فقد•تكون
توفري• خالل من الريفية املناطق يف الدخل منو تشجيع يف مفيدة
خدمات•اإلرشاد•األساسية،•ونشر•املعلومات•عن•االستثمارات•اليت
تعزز•اإلنتاجية•والتسويق•الفعال،•وتيسري•وصول•صغار•املزارعني•إىل
االئتمانات•امليسورة.•كما•أن•كفالة•مشاركة•القطاع•الزراعي•يف•منو
القطاع هذا يف يعملون ملن أعلى شرائية قوة وتوليد عمومًا اإلنتاجية
الزراعية املنتجات من املنافسة تأثري من املزارعني محاية أيضًا يتطلبا قد

املتقدمة. البلدان من كبري بدعم تتمتع اليت املستوردة

دور القطاع العام في تعزيز الطلب املحلي -2

اآلثار•املباشرة•وغري•املباشرة•اليت•حيدثها•اإلنفاق• )أ(
العام•يف•الطلب

ظلت•السياسة•االقتصادية،•على•مدى•سنوات•عديدة،•تتوجه
املحركة• الرئيسية القوى باعتبارها السوق قوى على االعتماد حنو
وكان• االقتصاد. يف العام القطاع حجم تقليص مع والتنمية، للنمو
أساس إىل•الفعالية•على يفتقر إىل•التدخل•احلكومي•باعتباره•أمرًا يُنظر
أن•الزيادة•يف•اإلنفاق•العام•تتسبب•يف•خفض•اإلنفاق•اخلاص.•وكان
ُيفترض•أن•ذلك•من•شأنه•أن•يؤدي•إىل•تشوهات•يف•ختصيص•املوارد
تفوق•التشوهات•الناجتة•عن•آلية•السوق•وحدها،•مما•أدى•إىل•نتائج
بالتأكيد الصحيح ومن ككل. لالقتصاد بالنسبة األمثل املستوى دون
ختصيصعوامل على مباشر وغري مباشرًا كبريًا تأثريًا العام للقطاع أن
اإلنتاج،•ولكن•"التشوهات"•اليت•خيلقها•ذلك•ال•تكون•بالضرورة
حني ففي ذلك، على وعالوة ككل. واملجتمع االقتصاد على سلبية
تؤثر•أوضاع•املالية•العامة•على•ختصيص•عوامل•اإلنتاج•عند•مستوى
تعزيزها• بقدر القومي الدخل مستوى ترفع فإهنا الدخل، من معني
للطلب•الكلي.•وميكن•أن•تكون•الضرائب•واإلنفاق•العام•من•األدوات
األساسية•لتشكيل•توزيع•القوة•الشرائية•يف•االقتصاد•وإلقامة•روابط
وبقية• التصديرية والصناعات احلديثة القطاعات يف الشركات بني

قطاعات•االقتصاد،•وهو•ما•تفشل•آلية•السوق•غالبًا•يف•حتقيقه.

لضمان احليوية التحتية البنية يف العام االستثمار يكون ما وكثريًا
توفر•النقل•أو•إمدادات•املياه•والكهرباء•أو•اخلدمات•إىل•التجمعات
اخلاصمقومات االستثمار ميتلك لكي مسبقًا شرطًا املحددة الصناعية
للحياة.•وباملثل،•ميكن•أن•يؤثر•اإلنفاق•العام•على•التعليم•والتدريب
يف•جودة•القوى•العاملة•وهيكل•مهاراهتا،•ويف•إمكانية•مسامهة•قوة
العمل•يف•منو•اإلنتاجية.•ويؤدي•ذلك•بدوره•إىل•ارتفاع•األجور•وتعزيز
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الطلب•املحلي.•وهناك•أيضًا•حاجة•ملحة•يف•معظم•البلدان•النامية•
لزيادة•مسامهة•القطاع•العام•يف•توفري•اخلدمات•االجتماعية•األساسية،•
وخصوصًا•تلك•املتعلقة•بالتغذية•والصرف•الصحي•والصحة•والتعليم.

وعالوة•على•ذلك،•ميكن•أن•تقدم•احلكومات•حوافز•مالية•يف•
شكل•حسومات•ضريبية•موجهة•وإعانات•مؤقتة،•فضاًل•عن•حتسني•
اخلدمات•العامة•للشركات•القائمة•وأصحاب•املشاريع•املحتملني.•
وقد•أظهرت•جتارب•التنمية•الناجحة•أنه•إذا•جاء•تصور•مثل•هذه•
التدابري•كعناصر•يف•سياسة•صناعية•شاملة،•فإهنا•ميكن•أن•تعجل•بتنويع•
األنشطة•االقتصادية•وتنمية•القطاعات•االستراتيجية•يف•االقتصاد.•
كما•ميكن،•يف•الوقت•نفسه،•أن•تسهم•يف•خلق•فرص•العمل،•وبالتايل•

يف•توسيع•الطلب•املحلي.

ومن•خالل•التأثري•على•توزيع•الدخل،•يترك•هيكل•الضرائب•
تأثريات•غري•مباشرة•على•الطلب،•حيث•إنه•يؤثر•على•منط•الدخول•
ويزداد• االجتماعية.• الفئات• بني•خمتلف• لإلنفاق• املتاحة• الصافية•
االستهالك•الكلي•واحلوافز•املقدمة•للشركات•اخلاصة•للقيام•باستثمارات•
ثابتة•عندما•يتم•توزيع•الدخل•القومي•بدرجة•أكرب•من•املساواة،•ألن•
الفئات•املنخفضة•الدخل•تنفق•حصة•من•دخلها•على•االستهالك•
بصفة•عامة،•وعلى•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا•بصفة•خاصة،•أكرب•
مما•تنفقه•الفئات•املرتفعة•الدخل.•وميكن•للتحويالت•االجتماعية•املمولة•

من•الضرائب•أن•تترك•آثارًا•مماثلة•على•الطلب•املحلي.

وعالوة•على•ذلك،•ميكن•أن•تساعد•السياسة•املالية•املضادة•
للتقلبات•الدورية•االقتصادية•على•استقرار•الطلب•املحلي•خالل•
فترات•بطء•النمو•أو•الركود،•وبالتايل•على•استقرار•توقعات•الطلب•
من•جانب•املستثمرين•املحليني.•وكلما•ازدادت•حصة•القطاع•العام•

يف•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•ستزداد•احتماالت•االستقرار.

زيادة•اإليرادات•العامة )ب(•
إن•زيادة•اإلنفاق•العام•ألغراض•تعزيز•الطلب•املحلي•تتطلب•
زيادة•يف•اإليرادات•العامة•من•الضرائب•أو•من•غريها•من•املصادر.•
وبالتوازي•مع•ذلك،•قد•يكون•من•املعقول•متويل•أنواع•معينة•من•
النفقات•العامة•عن•طريق•االقتراض.•غري•أنه•كثريًا•ما•ُيقال•إن•احليز•
املايل•املتاح•للحكومات•يف•البلدان•النامية•حمدود•للدرجة•اليت•ال•تسمح•

بتمويل•إنفاق•القطاع•العام.

ومن•الواضح•أن•احليز•املايل•يف•البلدان•النامية،•وخباصة•البلدان•
املنخفضة•الدخل•واألقل•منوًا،•هو•أصغر•مما•هو•عليه•يف•االقتصادات•

املتقدمة•والناشئة•نظرًا•لتدين•مستوى•دخلها•القومي.•وعالوة•على•
ذلك،•فإن•احليز•املايل•يف•البلدان•النامية•كثريًا•ما•يتأثر•بشدة•بعوامل•
دولية•خترج•عن•نطاق•سيطرة•حكومات•هذه•البلدان،•مثل•تقلبات•
أسعار•السلع•األساسية،•وتقلبات•أسعار•الفائدة•على•الديون•اخلارجية•
العامة،•وتقلبات•التمويل•اخلارجي•يف•شكل•تدفقات•رأس•املال•اخلاص•
أو•املساعدة•اإلمنائية•الرمسية.•غري•أنه•داخل•حدود•هذه•القيود،•يتحدد•
احليز•املايل•إىل•حد•كبري•بعوامل•ذاتية•حملية؛•فانتهاج•سياسة•مالية•
استباقية•يؤثر•على•حالة•االقتصاد•الكلي،•وعلى•القاعدة•الضريبية•

بشكل•عام،•من•خالل•تأثريها•على•حصائل•القطاع•اخلاص.

وتضع•الضرائب•عبئًا•على•الدخل•املتاح•لإلنفاق•لفرادى•دافعي•
الضرائب.•وبالتايل،•كثريًا•ما•ُيفترض•أن•الضرائب•تقوم•بتحويل•الدخل•
والقوة•الشرائية•بعيدًا•عن•القطاع•اخلاص.•غري•أن•هذه•وجهة•نظر•
ثابتة•تغفل•أن•اإليرادات•الضريبية•املتصورة•ستتدفق•عائدة•إىل•القطاع•
اخلاص•وستزيد•الدخل•الكلي•يف•االقتصاد،•وبالتايل•ستوسع•القاعدة•
الضريبية.•وكثريًا•ما•ُينسى•أن•األثر•الصايف•الذي•تتركه•زيادة•موازية•
يف•متوسط•معدل•الضريبة•ويف•اإلنفاق•احلكومي•على•الطلب•يكون•
أثرًا•إجيابيًا،•ألن•جانبًا•من•مدفوعات•الضرائب•اإلضافية•يكون•على•
حساب•مدخرات•دافعي•الضرائب،•يف•حني•أن•اإلنفاق•من•عائدات•
الضرائب•سيتسبب•يف•ارتفاع•الطلب•الكلي•مبا•يعادل•كامل•مبلغ•
عائدات•الضرائب•)Haavelmo, 1945(.•وعادة•ما•يكون•هذا•األثر•
الصايف•للنفقات•املمولة•من•الضرائب•اإلضافية•أكرب•إذا•ما•وقعت•
حصة•أكرب•من•العبء•الضرييب•اإلضايف•على•عاتق•الفئات•املرتفعة•
الدخل•)اليت•ستزداد•دخوهلا•أيضًا،•بطبيعة•احلال،•مع•مشاركتها•يف•
التأثري•العام•الذي•تتركه•النفقات•اإلضافية•على•الدخل(،•وإذا•أُنفق•
اجلانب•األعظم•من•اإلنفاق•العام•على•السلع•واخلدمات•املنتجة•حمليًا.•
ولذلك،•فإن•النطاق•املتاح•الستخدام•الضرائب•واإلنفاق•احلكومي•
لتعزيز•القوى•املحلية•املحركة•للنمو•قد•يكون•أوسع•مما•ُيفترض•عادة.

وبطبيعة•احلال،•فإنه•إذا•مت•رفع•معدالت•الضرائب•فوق•عتبة•
معينة،•فإن•استجابة•من•ُيفترض•حتملهم•اجلانب•األعظم•من•العبء•
الضرييب•قد•تؤدي•إىل•انكماش•القاعدة•الضريبية،•ومعها•النشاط•
االقتصادي•الذي•حيدد•القاعدة•الضريبية.•غري•أنه•من•الصعب•حتديد•
حد•أعلى•للعبء•الضرييب،•فهو•ال•يتوقف•فحسب•على•مستوى•
ُتستخدم•هبا• اليت• الطريقة• أيضًا•على• الضرائب،•ولكن• معدالت•
عائدات•الضرائب.•وفيما•يتعلق•مبعدل•ضريبة•الدخل،•فقد•ُوجد•أنه•
يف•البلدان•املتقدمة،•يصل•املعدل•احلدي•األعلى•الذي•حيقق•أقصى•
 Piketty, Saez(•عائد•إلمجايل•الضرائب•إىل•ما•يقرب•من•60•يف•املائة
and Stantcheva, 2011(،•وليس•هناك•سبب•وجيه•يدعو•لالعتقاد•بأنه•

يقل•عن•ذلك•كثريًا•يف•البلدان•النامية،•حيث•كثريًا•ما•تنمو•الدخول•
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بوترية•أسرع•مما•يف•البلدان•املتقدمة.•وفرض•ضرائب•على•الدخول•
املرتفعة•مبعدالت•أعلى•باستخدام•جداول•تصاعدية•ال•يقضي•على•
امليزة•املطلقة•لألفراد•األكثر•ثراء،•كما•أنه•ال•يلغي•احلوافز•اليت•تدفع•
أصحاب•األعمال•احلرة•إىل•االبتكار•واالرتقاء•يف•سلم•الدخل.•وفيما•
يتعلق•مبعدل•ضرائب•الشركات،•فمن•املؤكد•أن•من•الضروري•
اختاذ•تدابري•مالية•لتعزيز•االستثمارات•الثابتة•اخلاصة،•وإن•كان•ذلك•
ال•يعين•ضرورة•إبقاء•الضرائب•على•األرباح•يف•أدىن•حد•ممكن؛•
فنادرًا•ما•كانت•ختفيضات•معدالت•ضريبة•الدخل•على•الشركات•
 TDR 2012,(•دافعًا•لتوظيف•استثمارات•إضافية•يف•رأس•املال•الثابت

.)chap. V; Devereux, Griffith and Klemm, 2002

يف• الضريبية• النظم• يف• التصاعد• درجة• الخنفاض• ونظرًا•
االقتصادات•النامية•واالنتقالية،•ونظرًا•لالختالفات•الكبرية•بني•املناطق•
والبلدان•يف•هذا•الصدد،•فقد•يظل•هناك•جمال•للمزيد•من•فرض•
الضرائب•التصاعدية•يف•العديد•من•هذه•البلدان.•ففرض•ضرائب•
أعلى•على•القطاع•احلديث•وعلى•أنشطة•التصدير•املرحبة•للغاية•ميكن•
احلكومات•من•توفري•الدعم•املايل•لنمو•اإلنتاجية•وتوليد•الدخل•يف•
القطاعات•التقليدية•وغري•الرمسية.•وبطبيعة•احلال،•فإن•ذلك•يتطلب•
توفر•قدرات•إدارية•مناسبة.•ويف•هذا•الصدد،•تتفاوت•األوضاع•يف•
البلدان•النامية•تفاوتًا•كبريًا،•وفقًا•ملستوى•تطورها،•وحجم•القطاع•
غري•الرمسي•فيها،•وتكوين•ناجتها•املحلي•اإلمجايل.•ومن•ناحية•أخرى،•
يتوفر•أيضًا•عدد•من•املصادر•املحتملة•األخرى•لإليرادات•يف•البلدان•
املنخفضة•الدخل.•فالضرائب•املفروضة•على•الثروات•والتركات•هي•
من•بني•هذه•املصادر•اليت•ميكن•استغالهلا•يف•العديد•من•البلدان•النامية.•
وهي•ال•تتطلب•سوى•قدرات•إدارية•قليلة•نسبيًا،•ويصعب•االلتفاف•
عليها•مقارنة•بالعديد•من•الضرائب•األخرى.•ويف•كثري•من•البلدان•
الغنية•باملوارد،•قد•يكون•هناك•جمال•واسع•لتحصيل•كمية•أكرب•من•
اإلتاوات•والضرائب•من•الشركات•العاملة•يف•قطاعات•النفط•والغاز•
والتعدين.•ويتسم•ذلك•بأمهية•خاصة•ألن•اإليرادات•املمكنة•من•
املوارد•الطبيعية•قد•منت•بشكل•كبري•خالل•العقد•املاضي،•وخاصة•
يف•أفريقيا،•وأصبحت•الشركات•عرب•الوطنية•تستأثر•حبصة•كبرية•

بشكل•غري•متناسب•من•ريع•الصناعات•االستخراجية.

ويف•قطاع•الصناعة•التحويلية•أيضًا،•قد•يكون•من•املمكن•
حتقيق•إيرادات•إضافية•من•خالل•املعاملة•الضريبية•األكثر•عقالنية•
للشركات•عرب•الوطنية.•فهناك•قدر•كبري•من•االستثمار•املباشر•األجنيب•
ينجذب•إىل•البلدان•النامية•ألنه•يسمح•للشركات•عرب•الوطنية•باجلمع•
بني•اخنفاض•تكلفة•اليد•العاملة•يف•البلد•املضيف•والتكنولوجيا•األكثر•
تقدمًا•وتقنيات•اإلنتاج•األكثر•كثافة•يف•االعتماد•على•رأس•املال•
مما•يتوفر•حمليًا،•مما•حيقق•أرباحًا•للوحدة•أعلى•مبرات•عديدة•مما•كان•

ميكن•أن•حتققه•يف•بلداهنا•األصلية.•كذلك،•ميكن•للشركات•عرب•
الوطنية•أن•تقلل•بشكل•كبري•من•سعر•بيع•منتجاهتا،•وتنتزع•بذلك•
حصصًا•يف•السوق.•وبالتايل،•فإن•فوائد•االستثمار•املباشر•األجنيب•
من•حيث•مكاسب•اإلنتاجية•سيحصل•عليها•إما•املستثمر•األجنيب•
يف•شكل•أرباح•أعلى،•أو•املستهلكون•األجانب•يف•شكل•اخنفاض•
أسعار•املشتريات.•ويف•الوقت•نفسه،•فإن•مكاسب•اإلنتاجية،•اليت•
تكون•هائلة•يف•كثري•من•األحيان،•لن•تعود•بالنفع•على•االقتصادات•

املضيفة•إال•يف•أقل•القليل•منها.

تنتهج•سياسة•صناعية•متماسكة،• اليت• البلدان• ويف•بعض•
قد•تدفع•آلية•السوق•الشركات•األجنبية•لشراء•املدخالت•الوسيطة•
الالزمة•إلنتاجها•من•السوق•املحلية.•وينبغي•أن•يولد•ذلك•قدرًا•من•
الطلب•وفرص•العمل•يف•اقتصاد•البلد•املضيف.•غري•أنه،•يف•كثري•من•
احلاالت،•ال•تولد•آلية•السوق•مثل•هذه•الروابط،•ويف•هذه•احلالة•قد•
تكون•شروط•املحتوى•املحلي•يف•اتفاقات•االستثمار•مفيدة،•شريطة•
أن•تتوفر•قدرات•العرض•املحلية•الالزمة.•أما•إذا•مل•تكن•احلالة•كذلك،•
أو•باإلضافة•إىل•تلك•الشروط،•ميكن•أن•يكون•فرض•ضرائب•كافية•
على•األرباح•املرتفعة•الناجتة•عن•اخنفاض•تكاليف•العمالة•-•الذي•
اجتذب•الشركات•عرب•الوطنية•يف•املقام•األول•-•فعااًل•يف•كفالة•
نشوء•روابط•مع•بقية•االقتصاد.•وميكن•لتلك•الروابط•أن•تؤدي•إىل•

خلق•الطلب•املحلي.

وميكن•للشركات•عرب•الوطنية•أن•تسهم•أيضًا•يف•تعزيز•الطلب•
املحلي•يف•الدول•املضيفة•من•خالل•إعطاء•املوظفني•املحليني•أجورًا•
أكثر•انسجامًا•مع•مكاسب•إنتاجيتهم.•وعالوة•على•ذلك،•قد•حتسن•
احلكومات•يف•هذه•البلدان•صنعًا•بإعادة•تقييم•فوائد•االستثمار•األجنيب•
بالنسبة•لنمو•الدخل•املحلي:•فليست•األجور•املنخفضة•وحدها•هي•
ما•ميكن•أن•حيرم•الدولة•من•اإليرادات•العامة•اليت•تشتد•احلاجة•إليها•
لتمويل•مشاريع•التنمية•اليت•هي•شرط•أساسي•لتعزيز•قطاع•التصنيع•
املحلي،•بل•وأيضًا•الترتيبات•املالية•الرامية•جلذب•االستثمار•األجنيب•
املباشر•ميكن•أن•تفعل•ذلك.•وكثري•من•البلدان•تتنافس•مع•بلدان•
أخرى•يف•تقدمي•ضرائب•أدىن•على•الشركات•عرب•الوطنية•جلذب•
مرافق•إنتاجها،•بصورة•مماثلة•للتنافس•على•صعيد•األجور،•مما•يؤدي•
يف•كثري•من•األحيان•إىل•سباق•حنو•القاع.•وتكون•هذه•السياسات•
على•حساب•مجيع•البلدان•اليت•تدخل•يف•مثل•هذه•املنافسة•على•

صعيدي•الضرائب•واألجور.

من•أجل•وقف•دوامة•سقوط•األجور•والضرائب•نتيجة•هلذه•
العملية،•قد•يتبني•أن•اللجوء•إىل•وضع•ترتيبات•دولية•أمر•ال•غىن•عنه.•
وميكن•أن•تشمل•هذه•الترتيبات•وضع•مدونة•دولية•لقواعد•سلوك•
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الشركات•عرب•الوطنية،•تنظم•شروط•التوظيف•اليت•تقدمها•للعمال•
يف•البلدان•النامية،•وتعزيز•التعاون•الدويل•يف•املسائل•الضريبية.•وينبغي•
أن•يهدف•هذا•التعاون•إىل•احلد•من•التهرب•الضرييب،•كما•هو•احلال•
مع•اتفاقية•األمم•املتحدة•النموذجية•لالزدواج•الضرييب•بني•البلدان•
املتقدمة•النمو•والبلدان•النامية.•وعلى•نفس•القدر•من•األمهية،•ينبغي•أن•
يكون•هناك•توازن•أفضل•بني•ضمان•أن•جتين•احلكومات•املتنافسة•على•
مواقع•اإلنتاج•حصة•عادلة•من•الفوائد•املالية•من•عمليات•الشركات•
عرب•الوطنية•يف•بلداهنا،•مع•احلفاظ•على•املزايا•اليت•ميكن•أن•حيققها•
املستثمرون•األجانب•من•االستثمار•املباشر•األجنيب•استنادًا•إىل•الفروق•
يف•تكلفة•العمالة.•ومع•مراعاة•االختالفات•الكبرية•يف•تكاليف•وحدة•
العمل•بني•دول•املنشأ•والبلدان•املضيفة،•فإن•هذا•التوازن•سيسمح•
على•األرجح•مبستوى•أعلى•من•اإليرادات•الضريبية•للبلد•املضيف،•
يف•حني•أن•مستوى•أرباح•املستثمرين•األجانب•من•إنتاجهم•يف•
البلد•املضيف•قد•يكون•أقل•إىل•حد•ما•من•ذي•قبل،•وإن•ظل•أعلى•
بعدة•مرات•مما•لو•كانوا•قد•أنتجوا•نفس•السلع•يف•بلدهم•األصلي.

ويف•العديد•من•البلدان•املنخفضة•الدخل•والبلدان•األقل•منوًا،•
قد•يظل•من•الصعب•أو•املستحيل•تنفيذ•أي•من•هذه•التدابري•على•
جناح•السرعة•لزيادة•احليز•املايل،•نظرًا•ملحدودية•القدرات•اإلدارية•
وقدرات•حتصيل•الضرائب•يف•تلك•البلدان.•ويف•هذه•احلاالت،•ميكن•
للمؤسسات•املالية•املتعددة•األطراف•واجلهات•املاحنة•الثنائية•أن•تقدم•
املساعدة•من•خالل•توفري•موارد•إضافية•لإلنفاق•االجتماعي،•فضاًل•

عن•تقدمي•الدعم•التقين•واملايل•املالئم•لتعزيز•تلك•القدرات.

اإلنفاق•العام•املمول•بالديون )ج(•
ميكن•اعتبار•متويل•اإلنفاق•العام•من•الديون•تدبريًا•مناسبًا•
لسببني•استراتيجيني.•أحدمها•يتمثل•يف•التأثري•املعاكس•للدورات•
االقتصادية•الذي•ينجم•عن•زيادة•طلب•القطاع•العام•عندما•ال•يكفي•
الطلب•اخلاص•للحفاظ•على•النشاط•االقتصادي•يف•مستوى•يكفل•
التشغيل•الكامل•لقوة•العمل•ورأس•املال•املوجود،•وخاصة•عندما•
يقترن•ذلك•خبفض•صايف•االقتراض•اخلاص،•كما•هو•احلال•يف•الوضع•
احلايل•لركود•امليزانيات•العامة•الذي•يشهده•عدد•من•البلدان•املتقدمة.•
أما•السبب•اآلخر،•فيتمثل•يف•تسريع•تكوين•رأس•املال•املحلي•عن•
طريق•االستثمارات•العامة•املمولة•بالقروض•يف•مشاريع•تتسم•بطول•
فترة•اإلعداد•قبل•أن•تتحقق•نتائجها،•مثل•مشاريع•البنية•التحتية،•
اليت•سيطول•استخدامها•لعدة•سنوات•أو•حىت•لعقود.•ولن•تقتصر•
فائدة•مثل•هذه•املشاريع•على•اجليل•احلايل•من•دافعي•الضرائب،•
ولكنها•ستمتد•أيضًا•إىل•األجيال•املقبلة،•اليت•ستستخدم•مدفوعات•

ضرائبها•خلدمة•الدين.

ومثة•رأي•واسع•االنتشار•مفاده•أن•األطراف•اخلاصة•متيل•
إىل•تقليص•طلبها•بالقدر•الذي•جيري•به•متويل•اإلنفاق•العام•عن•
طريق•االقتراض•احلكومي،•وذلك•لسببني.•أواًل،•أن•زيادة•اقتراض•
القطاع•العام•سترفع•أسعار•الفائدة،•وهو•ما•سيقلل•االستثمار•اخلاص؛•
وثانيًا،•سينخفض•الطلب•االستهالكي•وستزداد•املدخرات،•ألن•
املستهلكني•سيتوقعون•دفع•ضرائب•أعلى•يف•وقت•ما•يف•املستقبل•
لتمكني•احلكومة•من•سداد•ديوهنا•)Barro, 1974(.•غري•أن•العوار•
يشوب•هذين•االفتراضني•على•حد•سواء.•فأوهلما•يستند•إىل•افتراض•
خاطئ•بأن•القطاعني•العام•واخلاص•يتنافسان•على•استخدام•قدر•جممع•
معني•من•املوارد•املالية.•ووفقًا•هلذا•الرأي،•إذا•استوعب•القطاع•العام•
موارد•مالية•أقل،•ستتوفر•للقطاع•اخلاص•موارد•أكثر•لالستخدام•
اإلنتاجي•)IMF, 2003: 6 and 110-111(.•غري•أنه•ليس•هناك•سوى•
القليل•من•األدلة•التجريبية،•إن•وجدت•أصاًل،•على•أن•االقتراض•العام•
 TDR 2010, box 3.1;(•يقصي•االستثمار•اخلاص•عن•طريق•املزامحة
Aschauer, 1989(.•بل•على•العكس•من•ذلك،•ثبت•أن•لالستثمارات•

العامة•تأثري•كلي•إدماجي•على•االستثمار•اخلاص.

بل•إنه•ليس•من•املرجح•حىت•لزيادة•كبرية•نسبيًا•يف•االقتراض•
احلكومي•أن•تؤدي•لرفع•أسعار•الفائدة،•ألن•هذه•الزيادة•ستظل•هامشية•
مقارنة•باحلجم•اإلمجايل•لألصول•يف•سوق•رأس•املال.•واألهم•من•ذلك•
أن•معدل•الفائدة•هو•يف•حد•ذاته•متغري•من•متغريات•السياسة•العامة•
اليت•حيددها•املصرف•املركزي،•واليت•ميكنها•حتييد•أي•أثر•قد•يتركه•
ازدياد•االقتراض•احلكومي•على•مستويات•أسعار•الفائدة.•ولكن•حىت•
إذا•كان•ال•بد•من•ارتفاع•معدل•الفائدة•املحلية،•نظرًا•ألن•السياسة•
النقدية•ال•تدعم•زيادة•الدين•العام،•فإن•من•شأن•اإلنفاق•احلكومي•
املمول•من•الديون•أن•يتسبب•يف•منو•الطلب•الكلي،•وهو•ما•شأنه•
تشجيع•القطاع•اخلاص•على•االستثمار•يف•قدرات•إنتاجية•إضافية.

أما•الفكرة•القائلة•بأن•أي•زيادة•يف•العجز•املايل•ستكبح•
مجاح•اإلنفاق•اخلاص•احلايل،•ألهنا•ختلق•توقعات•بزيادة•يف•معدالت•
الضرائب•لتمكني•الدولة•من•سداد•مدفوعات•ديون•صافية•يف•املستقبل،•
فإهنا•تتجاهل•ديناميات•الدين•العام•يف•اقتصاد•أخذ•يف•النمو.•أواًل،•
أن•الدين•العام•الذي•يصل•إىل•مرحلة•االستحقاق•عادة•ما•حتل•حمله•
ديون•جديدة•لتمويل•نفقات•جديدة،•وال•تنشأ•احلاجة•إىل•سداد•
مدفوعات•ديون•صافية•إال•يف•حاالت•استثنائية.•ويف•هذا•الصدد،•
ختتلف•الديون•السيادية•عن•ديون•األطراف•اخلاصة،•حيث•ُيفترض•
أن•الدول•تظل•قائمة•إىل•األبد.•واألهم•من•ذلك•أن•الزيادة•املمولة•
بالقروض•يف•اإلنفاق•العام•تولد•طلبًا•جديدًا•وزيادة•يف•اإلنتاج،•وهو•
ما•يعزز•بدوره•كاًل•من•الدخول•اخلاصة•واإليرادات•الضريبية•مبعدل•
ضرييب•متوسط•ثابت.•ويف•مثل•هذه•احلالة،•من•املرجح•أكثر•أن•
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يؤدي•ازدياد•اإلنفاق•العام•إىل•زيادة•الطلب•اخلاص•أكثر•مما•يؤدي•
إىل•خفضه.

وال•تعين•هذه•االعتبارات،•بطبيعة•احلال،•أن•متويل•اإلنفاق•
العام•بالديون•ال•حدود•له.•فهناك•يف•واقع•األمر•مسألة•هامة•يف•
متويل•القطاع•العام•يف•البلدان•النامية،•ويف•تقييم•احليز•املايل،•تتعلق•
باملخاطر•اليت•ينطوي•عليها•تراكم•الدين•العام.•وتتصل•هذه•املخاطر•
بالتقلبات•يف•النمو•االقتصادي•وبالتحركات•يف•سعر•الفائدة•على•
الدين•العام•اليت•خترج•عن•نطاق•سيطرة•احلكومة•املدينة،•وخصوصًا•
عندما•تكون•الديون•مقومة•بعملة•أجنبية•)انظر•أيضًا•الفصل•الثالث•
من•هذا•التقرير(.•وهذا•واحد•من•األسباب•اليت•جتعل•من•الصعب•
حتديد•حد•للمديونية•العامة.•ومثة•سبب•آخر•يتمثل•يف•أن•كاًل•من•
النمو•االقتصادي•وتوازن•امليزانية•األولية•يعتربان•يف•جانب•منهما•
من•بني•املتغريات•الذاتية•)أي•أن•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•وعائدات•
الضرائب•تتأثر•هي•نفسها•حبجم•اإلنفاق•العام•املمول•من•الديون(.

ومع•ذلك،•ميكن•أن•تؤدي•السياسات•املالية•اليت•ال•ميكن•
حتملها•إىل•أزمات•ديون•سيادية.•وقد•يكون•من•األفضل•للحكومات•
أن•تسدد•كل•نفقاهتا•اجلارية•والرأمسالية•من•اإليرادات•اجلارية.•
فوضع•قواعد•لتوازن•امليزانية•أو•سقوف•للعجز•العام•يكون•له•مزاياه،•
وإن•كان•ميكن•أيضًا•أن•يفرض•قيودًا•ال•ضرورة•هلا•على•إمكانية•
اختاذ•إجراءات•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•عندما•تنخفض•
اإليرادات•الضريبية•احلالية،•وحيد•من•قدرة•احلكومات•على•متويل•
تكوين•رأس•املال•الثابت•العام.•ويتسم•هذا•األخري•بأمهية•خاصة•
اليت•حتتاج•بشدة•إىل•استثمارات• النامية•واالنتقالية• لالقتصادات•
كبرية•يف•البنية•التحتية.•لذلك،•ال•ينبغي•أن•ُتطبق•القواعد•املتعلقة•
بعجز•القطاع•العام•تطبيقًا•صارمًا•على•كل•فترة•واحدة•من•فترات•
امليزانية؛•بل•ينبغي•هلا•أن•تتبىن•منظورًا•أطول•أجاًل.•كما•جيب•أن•

تؤخذ•يف•احلسبان•أغراض•التمويل•االئتماين•العام.

تقضي• قاعدة• فإن•وجود• األول،• باجلانب• يتعلق• وفيما•
األجل• االقتصاد•يف• منو• معدل• العام• القطاع• يتجاوز•عجز• بأال•
الطويل•من•شأنه•أن•يسمح•حبدوث•تغريات•دورية•قصرية•األجل•
يف•العجز.•وحيث•إن•معدل•النمو•مييل•إىل•أن•يكون•أعلى•بكثري•
يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•مما•هو•عليه•يف•البلدان•املتقدمة،•
فإن•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•قد•متتلك،•من•حيث•املبدأ،•جمااًل•
أكرب•لتمويل•العجز•مقارنة•بالبلدان•املتقدمة.•وفيما•يتعلق•باجلانب•
الثاين،•من•املهم•أن•يؤخذ•يف•االعتبار•أنه•من•املحتم•لبعض•أنواع•
اإلنفاق•أن•تكون•آثارها•املضاِعفة•على•منو•الدخل•الكلي•أكرب•من•
غريها.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•قد•يكون•هلا•تأثري•أقوى•على•حفز•

االستثمار•اخلاص.•وهذه•األنواع•من•اإلنفاق•العام•هي•أكثر•مالءمة•
للتمويل•بالقروض•من•غريها،•وهي•أيضًا•مناسبة•متامًا•الستراتيجية•
للنمو•بقيادة•الطلب•املحلي•ألهنا•تسهم•يف•احلفاظ•على•احليز•املايل•

للبلد،•أو•حىت•توسيعه.

النفقات• بتمويل• يقضي• العقالين• النهج• أن• املؤكد• ومن•
اجلارية،•مثل•دفع•رواتب•موظفي•اخلدمة•املدنية•واإلنفاق•االستهالكي•
للكيانات•العامة•واإلنفاق•االجتماعي،•من•الضرائب•واإليرادات•
لتمويل• مربر• فيها• يكون• اليت• احلاالت• إال•يف• األخرى،• اجلارية•
هذه•النفقات•من•القروض•يف•سياق•إجراءات•مضادة•للتقلبات•
الدورية•االقتصادية.•ففي•هذه•احلاالت،•متيل•اآلثار•املضاِعفة•ألن•
تكون•أعلى،•حبيث•يصحح•العجز•نفسه•بوجه•عام•نتيجة•الرتفاع•
اإليرادات•الضريبية•من•الدخل•اإلضايف•الذي•حتقق•بفضل•اإلنفاق•

األويل•املمول•بالعجز.

أما•اإلنفاق•العام•لتكوين•رأس•املال•الثابت،•فهو•خيتلف•
متامًا•عن•إنفاق•النفقات•اجلارية،•ألنه•نظرًا•ألوجه•التكامل•بني•
االستثمار•العام•واخلاص،•ينطوي•على•إمكانات•قوية•لزيادة•خمصصات•
االستثمار•اخلاص•باإلضافة•إىل•تأثريه•الفوري•على•الطلب.•وبشكل•
ما،•ميكن•النظر•إىل•جدوى•الدين•العام•املتكبد•لتمويل•االستثمارات•
استثمارات• لتمويل• املتكبد• اخلاص• للدين• مماثلة• بطريقة• العامة•
القطاع•اخلاص.•فإنشاء•الديون•يرتبط،•أواًل،•بإنشاء•أصول•إنتاجية•
جديدة،•وثانيًا،•مثلما•حيدث•مع•مردود•االستثمارات•اخلاصة•من•
القدرة•اإلنتاجية•اخلاصة،• الناجتة•عن•استخدام• خالل•اإليرادات•
ميكن•أيضًا•النظر•إىل•االستثمار•العام•على•أنه•حيقق•مردودًا•يف•
شكل•حصائل•ضريبية•إضافية•نظرًا•لتوسع•القاعدة•الضريبية•نتيجة•

لزيادات•اإلنتاجية•اإلمجالية•الناجتة•عن•االستثمار•العام.

ويشري•ذلك•إىل•أن•النهج•العقالين•يقضي•بقصر•التمويل•
بالديون•يف•املدى•املتوسط•على•مستوى•اإلنفاق•لغرض•االستثمار•
العام.•وفيما•يتعلق•باالقتراض•بالعملة•األجنبية،•ينبغي•أن•يقتصر•
على•تلبية•احتياجات•البلد•الفعلية•من•النقد•األجنيب•)أي•االقتراض•
بالعملة•األجنبية•فقط•إىل•احلد•الذي•تتطلب•به•االستثمارات•العامة•
استرياد•السلع•الرأمسالية•واملواد•واملعارف•التقنية(،•أو•إذا•كانت•
هناك•حاجة•متصورة•لتراكم•احتياطيات•من•النقد•األجنيب•أكثر•
مما•يتحقق•من•أرصدة•احلساب•اجلاري•وتدفقات•رأس•املال•املستقلة•

اليت•ال•يستخدمها•القطاع•اخلاص•لتمويل•وارداته.

للقطاع• املتاح• االقتراض• بالكامل•حيز• وإذا•مل•ُيستخدم•
العام،•على•النحو•املحكوم•هبذه•االعتبارات،•فقد•ُينظر•إىل•زيادة•
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الطلب• لزيادة• القروض•كوسيلة•ممكنة• العام•املمول•من• اإلنفاق•
املحلي،•وأيضًا•لزيادة•قدرات•العرض•املحلية.

نمو اإلنتاجية املحلية  سياسات تعزيز  -3
والتغيير الهيكلي

السياسات•الصناعية )أ(
يف•إطار•استراتيجية•هتدف•إىل•التركيز•بدرجة•أكرب•على•
اهتمام• إيالء ينبغي والتنمية، النمو عجلة لدفع املحلي الطلب
خاص•لتعزيز•قدرات•العرض•املحلية.•وهذا•أمر•ضروري•لتجنب•
تدهور•ميزان•املدفوعات•وحدوث•عجز•جتاري•نتيجة•لتسارع•منو•
شأنه من ما وهو اخلارجي، الطلب منو بتباطؤ مقترنًا املحلي الطلب
أن•يزيد•االعتماد•على•تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•لتمويل•
هذا•العجز.•ويتسم•ذلك•بأمهية•خاصة•بالنسبة•للبلدان•اليت•متتلك•
قاعدة•موارد•طبيعية•كبرية•وإن•ظلت•قدرهتا•يف•ميدان•الصناعة•
قد الدول• نسبيًا،•وذلك•ألن•حكومات•هذه• التحويلية•صغرية•
متيل•إىل•السعي•وراء•مكاسب•الرفاه•القصرية•األجل•القتصادها•
باستخدام•احلصائل•املرتفعة•لصادراهتا•من•السلع•األساسية•لتسديد•
مثن•وارداهتا•من•السلع•االستهالكية،•دون•أن•يترك•ذلك•أي•آثار•

على•التنمية•-•بل•قد•يترك•آثارًا•سلبية.

التحول• انتهاج•سياسات•تعزز• وسيكون•من•الضروري•
للتغلب•على•حتديات•العرض• اهليكلي•والدينامية•التكنولوجية)31(
والطلب•النامجة•عن•ما•ُيرجح•أن•يظل•بيئة•خارجية•صعبة•تتسم•

ببطء•االنتعاش•وضعف•مسار•النمو•لالقتصادات•املتقدمة.

وكثريًا•ما•تعترب•الشركات•يف•البلدان•النامية•متقاعسة•من•
الناحية•التكنولوجية،•وجتد•صعوبة•يف•توفري•منتجات•باخلصائص•
اليت•يطلبها•املستهلكون.•ومن•الواضح•أن•ذلك•صحيح•بالنسبة•
لسلع•الفئات•العليا•اليت•ُتنتج•لتصديرها•إىل•البلدان•املتقدمة.•ويظل•
نقل•التكنولوجيا•بصورة•متسارعة•وواسعة•من•البلدان•املتقدمة•إىل•
البلدان•النامية•يتسم•بأمهية•حامسة•يف•تضييق•هذه•الفجوة.•كما•أن•
نقل•التكنولوجيا•املتعلقة•بالسلع•الرأمسالية•واملعدات•يظل•أيضًا•يف•

غاية•األمهية.

- بكثري أمهية أقل دورًا يلعب التكنولوجي التخلف أن غري
أو•ال•يلعب•أي•دور•على•اإلطالق•-•يف•تلبية•متطلبات•مستهلكي•
الطبقة•املتوسطة•الناشئة.•وقد•تكون•شركات•البلدان•النامية•يف•

وضع•جيد•يتيح•هلا•تلبية•متطلبات•هؤالء•املستهلكني•اجلدد،•ليس•
فقط•عن•طريق•تكييف•السلع•واخلدمات•املوجودة•مع•االحتياجات
املحددة•هلؤالء•املستهلكني،•ولكن•أيضًا•-•ورمبا•األهم•من•ذلك•
-•من•خالل•تطوير•منتجات•وخدمات•جديدة•مصممة•خصيصًا•
لتتناسب•مع•احتياجاهتم•أو•أذواقهم)32(.•وباإلضافة•إىل•االبتكار•
جديدة وتوزيع تسويق شبكات تطوير يتسم أن ميكن التكنولوجي،
بأمهية•حامسة•يف•ضمان•وصول•املنتجات•اجلديدة•إىل•املستهلكني•
اجلدد•يف•األسواق•املحلية.•وقد•تتمتع•شركات•البلدان•النامية•مبيزة
على•شركات•البلدان•املتقدمة•يف•هذا•املجال،•حيث•من•املرجح•أن
متتلك•املعرفة•املحلية•القيِّمة•لتطوير•شبكات•توزيع•واستراتيجيات•
تسويق•جديدة•مناسبة•لغزو•أسواق•حملية•جديدة.•وغالبًا•ما•يعيش•
املستهلكون•األقل•ثراء•خارج•أكرب•املدن•يف•أماكن•تندر•فيها•البنية
التحتية•العالية•اجلودة•القائمة•على•الشبكات،•وحيث•ختتلف•نظم•
التوزيع•عن•تلك•اليت•تستهدف•املستهلكني•امليسورين•يف•املناطق•
احلضرية.•ومتيل•شركات•البلدان•املتقدمة،•من•ناحية•أخرى،•إىل•
العليا الفئات إىل املوجهة القائمة وخدماهتا "منتجاهتا استخدام
من• الستهداف•الفئة•األكثر•ثراء من•خالل•قنوات•التوزيع•العادية
املدن"•)Boston Consulting Group, 2012: 3؛• املستهلكني•يف•أكرب

التشديد•مضاف()33(.

ومثة•مسألة•أخرى•تتعلق•باشتداد•املنافسة•على•حنو•متزايد•
بني•الشركات•للوصول•إىل•األسواق•االستهالكية•الناشئة•يف•البلدان
النامية،•ومن•املرجح•أن•تزداد•تلك•املنافسة•بدرجة•أكرب.•فشركات
البلدان•املتقدمة•املستقرة،•وخاصة•الشركات•املتعددة•اجلنسيات،•
تستهدف•هذه•الطبقات•املتوسطة•اجلديدة•كمستهلكني•حمتملني،•
خاصة•وأن•تباطؤ•منو•الطلب•يف•أسواقها•املحلية•يبطئ•أنشطتها•
التجارية.•وباإلضافة•إىل•بناء•شبكات•للتسويق•والتوزيع،•سيتعني•
وتطوير• االبتكارية قدراهتا حتسني النامية البلدان شركات على
املنافسة،• يف تنجح لكي سريعة بصورة املالئمة التكنولوجيات

وتتمكن•من•اقتناص•هذا•الطلب•اجلديد•يف•أسواقها•املحلية.

ومن•املرجح•أن•ختتلف•أنواع•التكنولوجيات•الالزمة•لتلبية
هياكل•الطلب•املتغرية،•واآلليات•الالزمة•لتطويرها،•عن•تلك•املرتبطة
بالطفرات•التكنولوجية•الكربى.•فهذه•األنواع•األخرية•تستند•إىل•
التقدم•يف•الفهم•العلمي•الذي•تترمجه•البحوث•التطبيقية•إىل•عملية•
تطوير•ملنتجات•جتارية.•وعلى•العكس•من•ذلك،•فإن•التغريات•يف•
أوضاع•السوق،•اليت•تتسم•باألسواق•اجلديدة•املحتملة•الكبرية•يف•
•)Schmookler, 1962( الكامن" "الطلب حتديد تتطلب النامية، البلدان
و"توجيه"•الشركات•للعمل•على•معاجلة•املشكالت•أو•املتطلبات•
لتلك•األسواق•اجلديدة•)Rosenberg, 1969()34(.•ويعين• املحددة•
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ذلك•أن•الطلب•قد•يدفع•وترية•االبتكار•واجتاهه•على•حد•سواء،•
حبيث•يصبح•قرب•املنتجني•من•األسواق•رصيدًا•مثينًا.

ومن•غري•املرجح•للتغيريات•املطلوبة•يف•هيكل•اإلنتاج•لبلد•
ما•لتلبية•الطلب•املتزايد•حديثًا•أن•تكون•عملية•سلسة.•ويكمن•
السبب•يف•أن•هذه•التغيريات•اهليكلية•يف•أمناط•التخصص•السائدة•
تتطلب•توزيعًا•خمتلفًا•للموارد•بني•الصناعات.•وميكن•أن•تستخدم•
احلكومات•سياسة•صناعية•لتشجيع•هذه•العملية.•بل•لقد•شهدت•
السنوات•األخرية•يف•واقع•األمر•إحياء•النقاش•حول•دور•السياسة•
العقد• أثاره•على•مدى• الذي• النقاش• التنمية،•وهو• الصناعية•يف•
دور• أي• يستبعد• الذي• واشنطن،• آراء• توافق• أن• إدراك• املاضي•
للسياسة•الصناعية،•مل•حيقق•وعوده.•ونتيجة•لذلك،•فإن•البلدان•
عن• تبحث• بدأت• قد• املتقدمة،• البلدان• بعض• النامية،•وكذلك•
استراتيجيات•بديلة•للتنمية.•وتواكب•هذا•البحث•عن•بدائل•مع•
مبا•يف• االقتصادية،• للتنمية• الكالسيكية• باألفكار• االهتمام• إحياء•
ذلك•االعتراف•بأمهية•كل•من•الطلب•املحلي•واهليكل•القطاعي•
األزمة• وكانت• اإلنتاجية)35(.• ومنو• الروابط• توليد• لالقتصاد•يف•
االقتصادية•واملالية•هي•اليت•حفزت•هذه•الزنعات،•حيث•زادت•من•
حدة•النقاش•حول•إخفاقات•السوق•واحلاجة•ملؤسسات•وقواعد•
لتنظيم•عمل•األسواق.•وعالوة•على•ذلك،•فقد•أصبح•من•الصعب•
بصورة•متزايدة•جتاهل•واستبعاد•األدلة•املتراكمة•على•مسامهات•
املؤسسات•والسياسات•يف•بعض•النجاحات•اليت•حتققت•يف•ميدان•
القرار• املثال(.•ونتيجة•لذلك،•أصبح•صناع• التنمية•)على•سبيل•
أكثر•استعدادًا•للتجريب•وتطوير•حلول•حملية.•العديد•وكثري•من•
التجارب•تشمل•جرعة•ال•بأس•هبا•من•السياسة•الصناعية،• هذه•

كما•هو•احلال•يف•الربازيل•وجنوب•أفريقيا•والصني)36(.

املطلوبة• التوجيه• إعادة• عملية• أيضًا• ُتستخدم• قد• كما•
ملعاجلة•التحديات•االقتصادية•يف•فترة•ما•بعد•األزمة•يف•السياسة•
النامية•يف•استراتيجيات• البلدان• الصناعية•بغرض•تعزيز•مشاركة•
النمو•املستدام•بيئيًا)37(.•غري•أنه•من•الواضح•أنه•ليس•مبقدور•البلدان•
اخلضراء• اإلنتاج• تكنولوجيات• واستخدام• تطوير• النامية•مجيعها•
على•نطاق•واسع•للتنمية•الصناعية.•ومع•ذلك،•توجد•هناك•بعض•
الفرص•اليت•ال•ينبغي•جتاهلها•ملن•يبدأون•التحرك•يف•وقت•مبكر.•
فجانب•كبري•من•حزم•احلوافز•املالية•اليت•اعتمدها•عدد•من•البلدان،•
•2009-2008 الفترة• يف• والصني،• كوريا• مجهورية• وخباصة•
التدابري• إىل• موجهة• كانت• العاملي• االقتصادي• التراجع• ملعاجلة•
هذه• اخلضراء• احلوافز• حزم• وكانت• اخلضراء.• واالستثمارات•
تعادل•5•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•مجهورية•كوريا،•
و3•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•الصني.•وقياسًا•بالقيم•

املتحدة•ما•يقرب•من•ضعف• الواليات• أنفقت• للدوالر،• املطلقة•
املبلغ•ال•يعادل• فإن•هذا• ما•أنفقته•مجهورية•كوريا.•ومع•ذلك،•
إال•حوايل•نصف•إنفاق•الصني،•ويعادل•أقل•من•1•يف•املائة•من•
•.)Barbier, 2011( املتحدة• الواليات• يف• اإلمجايل• املحلي• الناتج•
بأن• أعم• بشكل• سلمتا• قد• والصني• أن•مجهورية•كوريا• ويبدو•
االستثمارات•يف•تكنولوجيات•الطاقة•النظيفة•ميكن•أن•تترك•أثرًا•
على• عام•2009،• ففي• العمل.• فرص• النمو•وخلق• على• كبريًا•
سبيل•املثال،•أطلقت•مجهورية•كوريا•اخلطة•االستثمارية•اخلمسية•
للنمو•األخضر،•اليت•تتضمن•إنفاق•60•بليون•دوالر•إضافية•لتقليل•
االعتماد•على•الكربون•وحتسني•البيئة،•هبدف•خلق•ما•يتراوح•بني•
1.5•مليون•و1.8•مليون•فرصة•عمل•وتعزيز•النمو•االقتصادي•

.)Zelenovskaya, 2012(•2020•حىت•عام

وباإلضافة•إىل•تداعيات•التحوالت•يف•الطلب•العاملي•نتيجة•
لتباطؤ•النمو•يف•البلدان•املتقدمة،•ناقش•الفرع•باء•من•هذا•الفصل•
آثار•استمرار•النمو•السكاين•السريع•على•الطلب•على•املواد•الغذائية•
والتحديات•اجلديدة•املتعلقة•بتغري•املناخ•اليت•تواجه•اإلنتاج•الزراعي.•
ويف•ضوء•هذه•اآلثار،•نشأت•يف•كثري•من•البلدان•النامية•حاجة•
ملحة•لتحسني•اإلنتاجية،•وبالتايل•لالستثمار•يف•القطاع•الزراعي،•
الذي•كان•مهماًل•بوجه•عام•على•مدى•عقود.•وزيادة•اإلنتاجية•
الزراعية•ال•تتطلب•بالضرورة•استثمارات•هائلة•يف•التكنولوجيات•
املتقدمة،•ولكنها•تتطلب•يف•املقام•األول•اللحاق•بتطبيق•التكنولوجيات•
املوجودة•بالفعل.•وجيب•أن•يتوجه•جانب•كبري•من•هذه•االستثمارات•
إىل•البنية•التحتية•األساسية،•اليت•ميكن•حتسينها•مبساعدة•من•برامج•
األشغال•العامة.•ومن•شأن•ذلك•أيضًا•خلق•دخل•إضايف•وفرص•

عمل•جديدة•يف•املناطق•الريفية.

املسائل•املتعلقة•باالقتصادات•الغنية•باملوارد• )ب(•
الطبيعية

واالقتصادية• املالية• األزمة• تركته• الذي• القوي• األثر• إن•
العاملية•على•البلدان•اليت•تعتمد•على•املوارد•الطبيعية•قد•أظهر•من•
جديد•حاجة•هذه•البلدان•إىل•احلد•من•اعتمادها•على•اإليرادات•
اليت•تتحقق•من•سلة•حمدودة•من•السلع•األساسية•فحسب،•وذلك•
السياق،• إنتاجها•وصادراهتا.•ويف•هذا• هياكل• تنويع• عن•طريق•
ينبغي•أن•يصبح•حتويل•قاعدة•مواردها•الطبيعية•إىل•رأس•مال•مادي•
هدفًا•أساسيًا•الستراتيجياهتا•اإلمنائية.•ولن•يقتصر•ذلك•على•توليد•
فرص•عمل•جديدة•وزيادة•القوة•الشرائية•جلميع•شرائح•جمتمعاهتا•
فحسب،•ولكنه•سيوسع•أيضًا•من•حيزها•املايل•يف•األجلني•املتوسط•

والطويل.
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وستواصل•االقتصادات•الغنية•باملوارد•الطبيعية•االستفادة•
من•حتسن•معدالت•التبادل•التجاري•بالقدر•الذي•يظل•به•الطلب•
الكلي•على•السلع•األولية•قويًا،•وبالقدر•الذي•تستقر•به•أسعار•
السلع•األساسية•عمومًا•عند•مستوى•يفوق•مستواها•يف•الثمانينات•
والتسعينات•من•القرن•املاضي.•غري•أهنا•جيب•أن•تظل•منتبهة•إىل•
التقلبات•الدورية•لألسعار.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•حالة•االرتفاع•
النسيب•ألسعار•السلع•األساسية•يعين•أيضًا•أنه•ال•ينبغي•هلذه•البلدان•
أن•تسمح•باستغالل•ثروات•مواردها•الطبيعية•بالشكل•الذي•يعرض•
منوها•للخطر•يف•األجل•الطويل.•ومبقدورها•أن•تتجنب•حدوث•ذلك•
بضمان•استخدام•اإليرادات•املتأتية•من•استغالل•املوارد•لالستثمار•

يف•أنشطة•جديدة•حتفز•اإلنتاج•وتنويع•الصادرات.

تعوض• قوتني• مع• التعامل• بكيفية• التحدي• هذا• ويتصل•
كل•منهما•تأثري•األخرى:•"على•املدى•القصري،•تؤدي•صدمات•
العوامل• ثبات• )مع• دائمًا• اإلجيابية• التجاري• التبادل• معدالت•
األخرى(•إىل•زيادة•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•وتظل•املسألة•اخلاضعة•
لالختبار•هي•...•نسبة•تلك•الزيادة.•غري•أنه،•على•املدى•الطويل،•
تؤدي•صدمة•معدالت•التبادل•التجاري•اإلجيابية•يف•البلدان•املنتجة•
للمنتجات•األولية•إىل•تعزيز•امليزة•النسبية،•وامتصاص•املوارد•من•
األنشطة•األخرى•إىل•قطاع•التصدير،•مما•يتسبب•يف•االنسحاب•
من•التصنيع"•)Hadass and Williamson, 2003: 640-641(.•وينبغي•
عنه• وما•ينجم• التجاري• التبادل• التحسن•يف•معدالت• استخدام•
من•زيادة•يف•اإليرادات•احلكومية•يف•تقليل•التفاوت•يف•الدخول•
العامة• االستثمارات• التصنيع•من•خالل• من• االنسحاب• وجتنب•
اليت• السكان• شرائح• إىل• املوجهة• االجتماعية• اخلدمات• وتوفري•
ال•تستفيد•مباشرة•من•عائدات•املوارد.•كما•جيب•وضع•سياسات•
حلفز•اإلنتاج•الصناعي،•من•قبيل•احلفاظ•على•سعر•صرف•تنافسي•
مؤمتر• ناقش• وقد• اخلاص.• االستثمار• نقدية•حتفز• واتباع•سياسة•
األمم•املتحدة•للتجارة•والتنمية•هذه•القضايا•بشيء•من•التفصيل•

.)UNCTAD, 2012(

اآلثار•على•الشراكات•اإلمنائية )ج(•
منذ•إطالق•األهداف•اإلمنائية•لأللفية•يف•عام•2000•واعتماد•
توافق•آراء•مونتريي•يف•عام•2002،•تركزت•الشراكة•العاملية•من•
أجل•التنمية•إىل•حد•كبري•على•تقدمي•املساعدة•اإلمنائية•امليسرة•هبدف•
النامية.•كما•تركزت•على• البلدان• الفقر•يف• التخفيف•من•حدة•
زيادة•فرص•وصول•البلدان•النامية•إىل•أسواق•البلدان•املتقدمة•بغية•
حتفيز•التنمية•االقتصادية•يف•البلدان•النامية•من•خالل•استراتيجيات•

النمو•املوجهة•حنو•التصدير.

وكان•ازدياد•توفري•املساعدات•وفرص•الوصول•إىل•األسواق•
يرتبط•ارتباطًا•وثيقًا•بازدياد•اندماج•البلدان•النامية،•وخباصة•الصني،•
الشراكة• إىل• انتقادات• ما•ُوجهت• العاملية.•وكثريًا• األسواق• يف•
العاملية•من•أجل•التنمية•وتركيزها•على•املساعدات•وفرص•الوصول•
لالستثمار•وخللق•وتوسيع• احلامسة• األمهية• األسواق•إلغفاهلا• إىل•
•.)TDR 2006•،قدرات•العرض•اإلنتاجية•)انظر،•على•سبيل•املثال
العظيم•شكوكًا•جدية• الكساد• يثري•حلول• وعالوة•على•ذلك،•
حول•مدى•أمهية•ذلك•التركيز•على•املساعدات•وفرص•الوصول•
إىل•األسواق.•فمن•املستبعد•جدًا•أن•حتقق•البلدان•املاحنة•يف•أي•
وقت•قريب•املستويات•املستهدفة•للمساعدة•اإلمنائية•اليت•حددهتا•
خمتلف•مؤمترات•القمة•الدولية•نظرًا•ملا•تواجهه•من•مشاكل•مالية•
ترتبط•بآثار•الكساد•العظيم.•ومن•الواضح•أيضًا•أن•قواعد•وأنظمة•
اتفاقات•التجارة•واالستثمار،•فضاًل•عن•الشروط•املفروضة•على•
اتفاقيات•القروض•املربمة•مع•صندوق•النقد•الدويل•والبنك•الدويل،•
قد•قلصت•من•حيز•السياسات•العامة•املتاح•أمام•البلدان•النامية.•
غري•أن•هناك•حاجة•إىل•مثل•هذا•احليز•للسياسات•العامة•لتنمية•
فرص• من•حتسن• لالستفادة• الالزمة• املحلية• اإلنتاجية• القدرات•

الوصول•إىل•األسواق•وتعزيز•التنمية.

الشراكة• تأخذ• أن• بضمان• القصور• هذا• معاجلة• ويتعني•
العاملية•من•أجل•التنمية•بعني•االعتبار•التحوالت•اهليكلية•اليت•تطرأ•
القرن•احلايل.• العقد•األول•من• أوائل• العاملي•منذ• على•االقتصاد•
ويتعلق•أحد•هذه•التحوالت•بترجيح•ظهور•حوايل•البليونني•من•
املقبل،• العقد• على•مدى• اإلضافيني• املتوسطة• الطبقة• مستهلكي•
وهو•ما•يركز•عليه•هذا•الفصل.•وميكن•تسريع•هذا•التحول•من•
خالل•تنفيذ•استراتيجية•للتنمية•تعطي•لتوسيع•الطلب•املحلي•أمهية•
أكرب•مما•كان•عليه•احلال•يف•املاضي.•وميكن•هلذه•االستراتيجية،•يف•
حال•جناحها،•أن•تؤدي•أيضًا•إىل•زيادة•القوة•الشرائية•بني•الفئات•
املنخفضة•الدخل•يف•البلدان•النامية.•وسيتيح•ذلك•فرصًا•جديدة•
لتعزيز•القدرة•اإلنتاجية•والنمو•االقتصادي.•كما•أن•السعي•النتزاع•
حصص•يف•السوق،•يف•األسواق•الكبرية•وإن•كانت•بطيئة•النمو•
يف•البلدان•املتقدمة،•وكذلك•يف•األسواق•اليت•ال•تزال•صغرية•وإن•
كانت•سريعة•النمو•يف•البلدان•النامية،•سيترافق•مع•ازدياد•املنافسة•
الدولية.•وإلدارة•هذه•املنافسة•املتزايدة،•قد•يتعني•على•البلدان•النامية•
أن•تستفيد•استفادة•كاملة•من•أي•حيز•سياسات•قد•يكون•ال•يزال•
متاحًا•هلا•بعد•إبرام•خمتلف•اتفاقات•التجارة•واالستثمار•اإلقليمية•

والثنائية•وبعد•االتفاقات•التجارية•جلولة•أوروغواي.

غري•أن•هذه•التحوالت•حتدث•أيضًا•آثارًا•أوسع•نطاقًا•بكثري.•
فحىت•على•الرغم•من•أن•األمهية•املتزايدة•بشدة•للبلدان•النامية•يف•
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النمو•االقتصادي•والتجارة•واالستثمار•املباشر•األجنيب•وتدفقات•
تتركز•يف•حوايل•عشرة• العاملي•ال•تزال• الصعيد• املال•على• رأس•
إلمكانيات آفاقًا يفتح البنيوي التغيري هذا فإن فحسب، منها بلدان
جديدة.•وتتمثل•إحدى•هذه•اإلمكانيات•يف•أنه•يعطي•وزنًا•أكرب•
لصوهتا•ويزيد•من•قدرهتا•على•املساومة•كمجموعة•إلعادة•تشكيل•
القواعد•واملؤسسات•اليت•حتد•من•حيز•السياسات•املتاحة•للبلدان•
أكرب• اليت•تأخرت•يف•اللحاق•بركب•التنمية.•كما•أن•هناك•جمااًل
للتعاون•اإلقليمي•وللتعاون•فيما•بني•بلدان•اجلنوب•يف•العديد•من•
اليت املؤسسية• الترتيبات• أشكال• املجاالت،•ومن•خالل•خمتلف•
رمبا•كان ولكن• التنمية.• أجل• من• واملوارد• األسواق• بني• جتمع•
األهم•من•ذلك•أنه•ينبغي•للمجتمع•الدويل•أن•يدرك•اآلن•أنه،•مع•
التحوالت•اهليكلية•اجلارية•يف•االقتصاد•العاملي،•فإن•"الوقت•قد•
حان•للتخلي•عن•العالقات•أحادية•االجتاه•أو•غري•املتماثلة"•حبيث•
النامية،• والبلدان املتقدمة البلدان بني التنمية شراكات تتحرك
املزيد•من•مراعاة•"منطق• النامية،•حنو• البلدان• فيما•بني• وكذلك•
.)Nayyar, 2012: 23(•"وروح•العمل•اجلماعي•على•الصعيد•الدويل

االستنتاجات -4

واالنتقالية النامية• االقتصادات• تواجه• أن• املرجح• من•
تباطؤ•الطلب•االستريادي•على•سلعها•نتيجة•المتداد•فترة•النمو•
سياسات إىل• العودة• فإن• وبالتايل،• املتقدمة.• البلدان• يف• البطئ•
ليس• التصدير، حنو املوجه النمو على بالتركيز األزمة، قبل ما
خيارًا•مطروحًا•أمام•صناع•السياسات•يف•املجموعة•األوىل•من•
البلدان.•فالبيئة•االقتصادية•اخلارجية•اليت•استفادت•من•استراتيجية
على• السابقة اخلمس السنوات خالل وخصوصًا هذه، النمو
الركود•الكبري،•كانت•قد•تأسست•على•أمناط•للطلب•والتمويل•
للسياسات• وميكن استمرارها. يصعب العاملي الصعيد على
تعزز• أن الكلي االقتصاد صعيد على الدورية للتقلبات املضادة
النمو•لبعض•الوقت،•ولكنها•ستؤدي•يف•هناية•املطاف•إىل•فرض•
قيود•مالية•أو•قيود•على•ميزان•املدفوعات•ما•مل•تعقبها•سياسات•

تتبىن•منظورًا•أكثر•مشواًل•وأطول•أجاًل.

االقتصادي النمو• لدعم• أجاًل األطول• السياسة• أما•
السريع•واملستدام•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•يف•بيئة•عاملية•
متغرية•إىل•حد•كبري،•فإهنا•جيب•أن•تنظر•يف•تبين•استراتيجية•منو•
الطلب• إلكمال املحلي للطلب أكرب دورًا تعطي توازنًا أكثر
االستراتيجية يف• التحول• هذا• مثل• إجراء• وإمكانية• اخلارجي.•
ذلك لدعم• الالزمة• السياسات• مزيج• إىل• والوصول• بسرعة،•

التحول،•ستتوقف•إىل•حد•كبري•على•مدى•فصل•اهليكل•القطاعي
وسيتأثر• املحلي. للطلب القطاعي اهليكل عن املحلي لإلنتاج
ذلك،•بدوره،•حبجم•السوق•املحلية.•ويف•حني•قد•يكون•مبقدور•
من• االستفادة يف تستمر أن الطبيعية باملوارد الغنية البلدان
االرتفاع•القياسي•ألسعار•السلع•األساسية،•فإهنا•جيب•أن•تكفل•
استخدام•اإليرادات•النامجة•يف•االستثمار•يف•أنشطة•جديدة•حتفز•

اإلنتاج•وتنويع•الصادرات.

حبصة• بالفعل املصنوعات فيها تستأثر اليت البلدان ويف
التحول• يسعى أن جيب خاصة، بصفة اإلنتاج من كبرية
الزيادة بني• املناسب• التوازن• حتقيق• إىل• النمو• استراتيجية• يف•
يف واإلنفاق• اخلاصة• واالستثمارات• األسري• االستهالك• يف•
كبري حد• إىل• التوازن• هذا• تفاصيل• وستتوقف• العام.• القطاع•
بصفة• ستتطلب ولكنها بلد، بكل اخلاصة الظروف على
عملية يف• العام• والقطاع• األجور• لدور• جديدًا• منظورًا• عامة•
على• تركز التصدير حنو املوجهة النمو فاستراتيجيات التنمية.
ذلك،• من النقيض وعلى بالتكاليف؛ املتعلق األجور جانب
تركز•على• املحلي• الطلب• توجهًا•حنو• األكثر• االستراتيجية• فإن•
اإلنفاق• إىل• تستند• إهنا• بالدخل،•حيث• املتعلقة• جوانب•األجور•
املحلي.• للطلب املكونة العناصر من عنصر كأكرب األسري
فخلق•فرص•العمل،•إىل•جانب•منو•األجور•الذي•يتماشى•مع•منو•
اإلنتاجية،•ينبغي•أن•خيلق•من•الطلب•املحلي•ما•يكفي•لالستفادة•
الكاملة•من•القدرات•اإلنتاجية•املتنامية•دون•احلاجة•إىل•االعتماد•
اإلنفاق تشجيع• أيضًا• وميكن• الصادرات.• منو• استمرار• على•
األسري•من•خالل•تسهيل•احلصول•على•القروض•االستهالكية.•
من• جليًا يظهر كما باملخاطر، حمفوف النهج هذا أن غري
للقطاع• املتقدمة.•وميكن• البلدان• التجارب•األخرية•يف•عدد•من•
العام•أن•يستمر•يف•تعزيز•الطلب•املحلي•عن•طريق•زيادة•العمالة•
يف•القطاع•العام•أو•بتوظيف•استثمارات،•غالبًا•ما•تكون•شرطًا•
مسبقًا•لالستثمار•اخلاص.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ميكن•للتغيريات•
يف•اهليكل•الضرييب•وتكوين•اإلنفاق•العام•والتحويالت•أن•تشكل
توزيع•القوة•الشرائية•يف•االقتصاد•يف•اجتاه•فئات•الدخل•اليت•تنفق•

حصة•أكرب•من•دخوهلا•على•االستهالك.

األسر استهالك• من• الكلي• الطلب• ازدياد• شأن• ومن•
املشاريع ألصحاب• حافزًا• يوفر• أن• العام• والقطاع• املعيشية•
وميكن احلقيقية.• اإلنتاجية• القدرة• زيادة• يف• لالستثمار• احلرة•
بذلك، املرتبطة• االستثمار• قرارات• الصناعية• السياسة• تدعم• أن•
مع• أفضل بشكل لالستثمار القطاعي التوزيع يتوافق حبيث
األفضل• ملعرفتها ونظرًا املحلي. للطلب حديثًا الناشئة األمناط
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باألسواق•واألذواق•املحلية،•قد•تتمتع•مشروعات•البلدان•النامية•
أيضًا•مبيزات•إضافية•مقارنة•باملشروعات•األجنبية•يف•تلبية•تلك•
األمناط•اجلديدة•للطلب.•وميكنها،•بالتايل،•أن•تتجنب•أن•يؤدي•
ازدياد•الطلب•املحلي•إىل•حدوث•طفرة•يف•الواردات•من•البلدان•

املتقدمة.

ورمبا•كان•األهم•من•ذلك•أنه،•خالفًا•للنمو•الذي•تقوده•
أن• أكربها،• ذلك• مبا•يف• البلدان،• من• للعديد• الصادرات،•ميكن•

أكرب• دورًا• تسند• اليت• النمو• استراتيجية• واحد• وقت• يف• تتبع•
سلبية• آثار•جانبية• تتسبب•يف•حدوث• أن• دون• املحلي• للطلب•
منافسة•على•صعيدي• التسبب•يف• البلدان•األخرى،•ودون• على•
من• العديد• قرر• إذا• أنه• األمر• ويف•واقع• والضرائب.• األجور•
حنو• واحد• وقت• يف• التحرك• واالنتقالية• النامية• االقتصادات•
تصبح• أن• ميكن• اقتصاداهتا• فإن• توازنًا،• أكثر• منو• استراتيجية•
أسواقًا•لبعضها•البعض،•مما•حيفز•التجارة•اإلقليمية•والتجارة•فيما•

بني•بلدان•اجلنوب،•ويعزز•بالتايل•النمو•فيها•مجيعًا.
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الحوا�صي

إىل•أن•الصني•مل•تعان 1-2 الشكل يتضمنها اليت األدلة تشري )1(
إال•بصورة•طفيفة•من•اهنيار•التجارة•يف•الفترة•2009-2008.•
غري•أن•البيانات•اخلاصة•بالصني•رمبا•كانت•تقلل•من•شأن•اآلثار
كبريًا• جانبًا أن جيدًا املعروف فمن كبرية. بدرجة الفعلية
من•صادرات•الصني•ُيسجل•كشحن•عابر•وإعادة•تصدير•من
إقليم•هونغ•كونغ•اإلداري•اخلاص•التابع•للصني•)على•سبيل
املثال،•Ferrantino and Wang, 2008(،•وهو•ما•جيعل•التأثري

تأثريًا•بالغ•القوة. املعاكس•املبني•يف•الشكل•1-2

فئات• خمتلف ملسامهة تفصياًل أكثر عرض على لإلطالع )2(
املنتجات•يف•التغريات•يف•معدالت•التبادل•التجاري•يف•بلدان

.UNCTAD, 2012: 17-19•نامية•خمتارة،•انظر

Standard Chartered,( تشارترد• يعرِّف•مصرف•ستاندارد• )3(
2010:1(•الدورة•العظمى•عمومًا•بأهنا•"فترة•من•النمو•العاملي

املرتفع•بصورة•قياسية،•متتد•جليل•أو•أكثر،•وحيركها•ازدياد
التجارة•وارتفاع•معدالت•االستثمار•والتحول•احلضري•واالبتكار
وتتبدى كبرية، اقتصاداتجديدة بنشوء وتتميز التكنولوجي،
يف•شكل•ارتفاع•معدالت•النمو•الذي•يرمي•إىل•اللحاق أواًل

بالركب•يف•أحناء•املناطق•الناشئة•من•العامل".

السكان شعبة وضعتها اليت املتوسط املتغري تقديرات إىل استنادًا )4(
على• متاحة العاملية، السكانية باألمم•املتحدة•)انظر،•التوقعات

.)http://esa.un.org/wpp/•:املوقع•الشبكي

بل•إن•الصني،•يف•وقت•أقرب،•فاجأت•األسواق•باسترياد•األرز )5(
وول•ستريت•جورنال،•"واردات•الصني•من•األرز•هتز )صحيفة
تفيد كما كانون•الثاين/يناير•2013(. استقرار•األسواق"،•7
منظمة•التعاون•والتنمية•يف•امليدان•االقتصادي•ومنظمة•األغذية
والزراعة•)OECD-FAO, 2013(•حدوث•منو•كبري•يف•واردات
الصني•من•بعض•السلع•األساسية•األخرى•يف•السنوات•األخرية،
مبا•يف•ذلك•حلم•اخلزنير•ومنتجات•األلبان•والذرة•والسكر.

جورنال،• ستريت• وول• صحيفة املثال، سبيل على انظر، )6(
"الصني•تسرِّع•إصالح•نظام•تسجيل•األسر•املعيشية"،•18

كانون•األول/ديسمرب•2012.

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•بيانات•من•وزارة•الزراعة )7(
بالواليات•املتحدة،•بيانات•أساسية•عن•الذرة،•متاحة•على
http://www.ers.usda.gov/topics/crops/ الشبكي: املوقع
)جرى•االطالع•عليها•يف•حزيران/ corn/background.aspx

.)2013 يونيه

وول•ستريت•جورنال،•"اهنيار صحيفة املثال، سبيل على انظر، )8(
الواليات الناتج•يف• ازدياد• النفط•األفريقية•وسط• صادرات•

شباط/فرباير•2013. املتحدة"،•28

تترتب• أن ميكن اليت لآلثار تفصياًل أكثر حتليل على لإلطالع )9(
Helbling, 2013; Maugeri, انظر: الطفلية، الصخور نفط على

.2012; Morse et al., 2012; and PWC, 2013

جانب• على لالستجابة تفصياًل أكثر مناقشة على لإلطالع )10(
عرض•السلع•األساسية•والقيود•املفروضة•على•انتاجها،•انظر:

.Farooki and Kaplinsky (2012)

هذا• من الحق موضع يف أكثر بتفصيل املناقشة تتناوله مثلما )11(
التقرير،•ميكن•أن•ميارس•ذلك•أيضًا•ضغطًا•نزوليًا•على•أسعار
هذه• مثل منتجي يدفع وقد دوليًا، متداولة معينة مصنوعات
املصنوعات•إىل•استخدام•أي•زيادة•يف•اإلنتاجية•لتقليص•تكاليف
أثرًا•سلبيًا يترك•بدوره• العمل.•ومن•شأن•ذلك•أن• وحدة•
على• وبالتايل الصناعات، هذه يف للعمال الشرائية القوة على
يف• تستمر اليت النامية البلدان يف وخاصة املحلي، الطلب منو
التصدير• إىل املوجه النمو على تعتمد إمنائية استراتيجية انتهاج

التحويلية. لصناعاهتا

ُيتوقع• اليت األساسية السلع املعمرة االستهالكية السلع تشمل )12(
مرتفعة قيمتها وتكون ثالثسنوات من ألكثر عمرها ميتد أن
نسبيًا،•مثل•الثالجات•والغساالت،•إىل•جانب•السلع•األساسية
األخرى•اليت•ميتد•عمرها•املفيد•إىل•ثالث•سنوات•أو•أكثر،•مثل
السلع املعمرة شبه السلع وتشمل البصرية. - السمعية املنتجات
األساسية•اليت•ُيتوقع•أن•ميتد•عمرها•ألكثر•من•سنة•ولكن•ألقل
املنسوجات مثل نسبيا، أدىن قيمتها وتكون سنوات ثالث من
واملالبس•واألحذية•واللعب.•أما•السلع•غري•املعمرة،•فتشمل
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السلع•األساسية•اليت•يُتوقع•أن•ميتد•عمرها•ألقل•من•سنة•واحدة،•
مثل•أجزاء•املالبس•واملستحضرات•الصيدالنية.•وكانت•هذه•
الفئات•الثالث•تستأثر•ب••55•يف•املائة•من•جمموع•صادرات•

الصني•إىل•الواليات•املتحدة•يف•عام•2007.

انتعشت•أيضًا•واردات•الواليات•املتحدة•من•السيارات•)الشكل• •)13(
2-4(،•وعادت•إىل•ديناميتها•قبل•األزمة.•غري•أن•البلدان•النامية•

ال•تستأثر•إال•حبصة•صغرية•من•تلك•الواردات.
"التفضيالت• االقتصاديون• مبا•يسميه• االفتراض• هذا• يتصل• •)14(

الذاتية".

يتشابه•هيكل•هذا•النهج•النظري•مع•نظرية•االستهالك•اليت• •)15(
طرحها•باسينيت•)Pasinetti, 1981(،•من•حيث•إنه•يتأسس•
على•تعميم•لقانون•إنغل•Engel's law•)مبعىن•توسع•الطلب•غري•
املتناسب•والذي•حيركه•الدخل،•وعمليات•تعلم•املستهلكني•
اليت•تدفعهم•إىل•تغيري•تفضيالهتم(.•غري•أنه•بداًل•من•التشديد•
على•الطلب،•يؤسس•باسينيت•عمليات•التعلم•هذه•على•مظهر•
املنتجات•اجلديدة•الذي•ينتج•عن•التقدم•التقين•على•جانب•

العرض.

 Murphy, Shleifer and Vishny,(•بل•إن•موريف•وشاليفر•وفيشين •)16(
538 :1989(•ينظرون•إىل•الطبقة•املتوسطة•باعتبارها•"مصدرًا•

]ضروريًا[•للقوة•الشرائية•للصناعات•التحويلية•املحلية".

انظر•مرفق•هذا•الفصل•لإلطالع•على•مناقشة•أكثر•تفصياًل• •)17(
هلذه•اآلليات.

لإلطالع•على•أدلة•جتريبية•تدعم•هذه•االفتراضات•فيما•يتعلق• •)18(
 Dargay, Gately and Sommer, انظر• الركاب،• بسيارات•

.2007

الدوالر•الدويل•هو•وحدة•عملة•افتراضية•ُيعرب•عنها•عمومًا• •)19(
باألسعار•الثابتة•يف•سنة•أساس•معينة•وتتمتع•بنفس•القوة•الشرائية•
اليت•كان•يتمتع•هبا•دوالر•الواليات•املتحدة•يف•تلك•السنة.•
ولإلطالع•على•خمتلف•املسائل•املتعلقة•باستخدام•تعادل•القوة•
الشرائية•واألسعار•املتوسطة•الدولية•للسلع•األساسية•حلساب•

.United Nations, 1992•الوحدة،•انظر

"استخدم•دخل•الفرد•يف•إيطاليا•كعتبة•عليا•ألهنا•أدىن•البلدان• •)20(
دخاًل•بني•جمموعة•السبعة؛•أما•دخل•الفرد•يف•الربازيل،•فكان•
يعادل•خط•الفقر•الرمسي•املستخدم•يف•البلدان•الغنية•مثل•أملانيا•
والواليات•املتحدة•)حوايل•10•دوالرات•بتعادل•القوة•الشرائية•

.)Bussolo et al., 2011: 14(•")كدخل•للفرد•يف•اليوم

إسقاطات• إىل• •)Kharas, 2010( خاراس• تقديرات• تستند• •)21(
الناتج•املحلي•اإلمجايل•للفترة•2008-2050،•حيث•يكون•
الناتج•املحلي•اإلمجايل•دالة•على•تراكم•قوة•العمل•)استنادًا•إىل•
احتماالت•تطور•السكان•يف•سن•العمل•املستمدة•من•األمم•

املتحدة(•ورأس•املال•)استنادًا•إىل•املعدل•املتوسط•لالستثمار•للفترة•
1995-2005(،•فضاًل•عن•املعامل•اإلمجايل•لنمو•اإلنتاجية•
)استنادًا•إىل•النمو•التارخيي•الطويل•األجل•للتكنولوجيا•والعملية•
املفترضة•للتقارب•مع•الواليات•املتحدة(.•ويتم•جتميعها•مجيعًا•
مع•إسقاطات•حتركات•أسعار•الصرف•ومعدالت•حتويل•القوة•
الشرائية•يف•األجل•الطويل،•وكذلك•مع•البيانات•املتعلقة•بتوزيع•
الدخل•وتقديرات•متوسط•استهالك•الفرد.•وتنتج•التقديرات•
اليت•يوردها•بوسولو•وآخرون•)Bussolo et al., 2011(•عن•
استخدام•منهجية•مماثلة•إىل•حد•بعيد،•وإن•كانت•تركز•على•
أثر•النمو•االقتصادي•يف•الصني•واهلند•على•النمو•والتوزيع•على•
املفصلة•حسب• النمو• العاملي،•وتستخدم•معدالت• الصعيد•
القطاع•االقتصادي•للوصول•إىل•منوذج•أفضل•لتطور•توزيع•
الدخل.•ويف•حني•ميكن•توجيه•انتقادات•إىل•الطرق•املنهجية•
املستخدمة•يف•هاتني•الدراستني،•فإهنما•تظال•مع•ذلك•مفيدتني•
يف•توضيح•املسألة•الرئيسية•املثارة•هنا،•أال•وهي•استئثار•البلدان•
النامية•حبصة•متزايدة•على•حنو•مطرد•من•االستهالك•العاملي.

يتسم•االرتباط•بني•منو•دخل•العمل•ومنو•استهالك•األسر•املعيشية• •)22(
باألمهية•عند•مستوى•ثقة•ال••10•يف•املائة.

تدعم•هذه•النتائج•دراسة•شاملة•أجراها•أوناران•وغاالنيس• •)23(
)Onaran and Galanis, 2012(،•تبني•أنه•إذا•ُنظر•إىل•االقتصاد•
العاملي•مبجمله،•فإن•التراجع•املتزامن•واملستمر•يف•حصة•األجور•
يؤدي•إىل•تباطؤ•النمو•العاملي.•وكذلك،•وعند•النظر•إىل•البلدان•
كل•على•حدة•يف•دراسة•أكثر•تفصياًل•ل••16•من•أعضاء•جمموعة•
العشرين،•الحظ•املؤلفان•أن•تسعة•بلدان•منها•تظهر•ارتباطًا•
إجيابيًا•بني•منو•األجور•ومنو•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•وعالوة•
على•ذلك،•فإن•أربعة•من•بني•االقتصادات•السبعة•املتبقية،•
اليت•تظهر•ارتباطات•سلبية•بني•منو•األجور•ومنو•الناتج•املحلي•
اإلمجايل•عند•النظر•إليها•على•حدة،•تسجل•بالفعل•منوًا•أدىن•
عندما•تنخفض•حصص•األجور•يف•كل•االقتصادات•يف•نفس•

الوقت.
يبني•النقاش•الذي•دار•مؤخرًا•حول•ازدياد•الطلب•الكلي•نتيجة• •)24(
لزيادة•اإلنفاق•احلكومي•)أي•"تأثري•املضاِعف"(•أن•هذا•التأثري•
يكون•عمومًا•أعلى•-•ويتجاوز•الوحدة•-•يف•حاالت•الكساد•

بأكثر•مما•هو•يف•األحوال•العادية.
جتدر•مالحظة•أن•أي•خمطط•يسعى•إىل•زيادة•املبيعات•واستخدام• •)25(
السيارات•اخلاصة•قد•يتعارض•مع•استراتيجيات•التوسع•احلضري•

اليت•تعطي•األولوية•إىل•توسع•نظم•النقل•العام.
 JP Morgan, “Thailand: autos slowing but domestic •)26(
 demand not stalling”, Global Data Watch, 22 March

.2013

قد•تؤدي•عائدات•االستثمارات•الرأمسالية•)األرباح(•إىل•تعزيز• •)27(
الدخول•الشخصية•املتاحة•لإلنفاق.•غري•أنه•ليس•من•املرجح•
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أن•تتسم•مثل•هذه•املصادر•بأمهية•كبرية•ملعظم•شرائح•السكان•
املستهدفة•باعتبارها•أطرافًا•فاعلة•لزيادة•اإلنفاق•االستهالكي•

لألسر•املعيشية•)أي•فئات•الدخل•املنخفض•واملتوسط(.
يف•بعض•البلدان،•مثل•الربازيل،•تأثر•النمو•السريع•لقروض• •)28(
األسر•املعيشية•أيضًا•بتدفقات•رؤوس•األموال•)اليت•وفرت•
كمًا•كبريًا•من•السيولة•للمصارف(،•وبتطور•أسواق•القروض•
املحلية.•ويتناول•الفصل•الثالث•من•هذا•التقرير•هذه•املسائل•

بالتفصيل.

 R. Colitt, “Brazil consumer default rate drops to lowest •)29(
•level in 16 months”, Bloomberg, 26 March 2013;

http://www.bloomberg.com/•:متاح•على•املوقع•الشبكي
news/2013-04-26/brazil-consumer-default-rate-drops-

.to-lowest-level-in-16-months.html

هذه•املوازنة•بني•مزايا•االحتمالني•هي•جزء•من•النقاش•)الذي• •)30(
يتناوله•الفصل•الثالث•بدرجة•أكرب(•الدائر•حول•ما•إذا•كان•
ينبغي•للمصارف•املركزية•أن•تقصر•اهتمامها•على•استقرار•
األسعار•)أي•بالسعي•وراء•حتديد•مستويات•التضخم(،•أم•أهنا•
استقرار• على• احلفاظ• عن• أيضًا• مسؤولة• تكون• أن• جيب•
القطاع•املايل،•وهو•ما•قد•يعين•التدخل•ملنع•تكوُّن•فقاعات•
أسعار•األصول.•فاملصرف•املركزي•الذي•يسعى•وراء•حتديد•
مستويات•للتضخم•سيبقي•أسعار•الفائدة•منخفضة•عندما•يكون•
معدل•التضخم•منخفضًا.•وستسمح•أسعار•الفائدة•املنخفضة•
بدورها•لألسر•املعيشية•باحتواء•ارتفاع•عبء•ديوهنا،•حىت•وإن•
ازدادت•مديونيتها•املستحقة.•غري•أن•التغري•املفاجئ•يف•إدراك•
املخاطر،•الذي•ينجم•مثاًل•عن•انفجار•فقاعة•ألسعار•األصول،•
سيؤدي•إىل•ارتفاع•كبري•ومفاجئ•يف•سعر•الفائدة•على•الديون•

املستحقة،•مبا•يتركه•ذلك•من•آثار•سلبية•على•اإلنفاق.

من•الواضح•أن•احلاجة•إىل•الدينامية•التكنولوجية•ال•تقتصر• •)31(
فحسب•على•الصناعة•التحويلية،•اليت•يتركز•عليها•هذا•القسم.•
غري•أن•القطاع•األويل•وقطاع•اخلدمات•ال•يوفران•يف•الغالب•
إال•القليل•من•الوظائف،•أو•يقتصرا•على•توفري•وظائف•متدنية•
األجر،•وعادة•ما•يتخلف•منو•اإلنتاجية•يف•هذين•القطاعني•عن•

منوها•يف•الصناعة•التحويلية.

مثة•مسألة•تتصل•بذلك•وتتعلق•باألثر•الذي•يتركه•حتول•أجزاء• •)32(
كبرية•من•األسواق•النهائية•للمصنوعات•من•البلدان•املتقدمة•
إىل•البلدان•النامية•على•عمل•سالسل•العرض•العاملية.•فقد•لعب•
التصنيع•من•خالل•املشاركة•يف•سالسل•القيمة•العاملية•ورفع•
مستواها•دورًا•بالغ•األمهية•يف•استراتيجيات•التنمية•ذات•التوجه•
التصديري•يف•كثري•من•البلدان•على•مدى•العقدين•املاضيني.•

الترسيخ•املحلي• التجريبية•تشري•إىل•أن•دعم• غري•أن•األدلة•
للمصدرين•هو•ما•يتسم•بأمهية•حامسة•لرفع•مستوى•املنتجات•
وحتقيق•الرحبية•والقيمة•املضافة،•وليس•تفضيل•املشاركة•يف•
 Jarreau and Poncet,•،سالسل•العرض•)انظر،•على•سبيل•املثال
and Manova and Yu, 2012 ;2012(.•وقد•يصبح•وجود•مثل•

هذه•الروابط•اخللفية•أكثر•أمهية•ملرونة•البلدان•النامية،•حيث•
إن•بعض•أجزاء•األسواق•النهائية•للسلع•االستهالكية•تتحول•
إىل•اقتصاداهتا•املحلية•)أي•قريبًا•من•مواقع•إنتاج•هذه•السلع(،•
مبا•يزيد•أيضًا•من•الروابط•األمامية•هلذه•املواقع•اإلنتاجية.•وقد•
يتيح•ذلك•يف•هناية•املطاف•لشركات•البلدان•النامية•فرصة•لقيادة•
سالسل•العرض،•بداًل•من•جمرد•االندماج•يف•السالسل•القائمة،•

وللتطور•مبحاولة•زيادة•حمتوى•القيمة•املضافة•ألنشطتها.

جتدر•اإلشارة•يف•هذا•السياق•إىل•أن•بعض•حمللي•السوق•قد• •)33(
بدأوا•حيذرون•حىت•منتجي•السلع•الكمالية•الغربيني•من•أن•
الوقت•سرعان•ما•سينقضي•أمام•رواج•السلع•الكمالية•اليت•
جتسد•القيم•الثقافية•اإليطالية•والفرنسية•املألوفة،•وأنه•سيتعني•
عليهم•بشكل•متزايد•أن•يعرضوا•أصنافًا•أقل•منطية،•ُتراعى•
 V.(•فيها•القيم•املترسخة•يف•ثقافات•األسواق•اليت•يستهدفوهنا
 Accary, “Le marché du luxe dans les pays émergents
 est en train de changer, il faut s’y adapter!”, Le Monde

Economie, 25 March 2013؛•متاح•على•املوقع•الشبكي: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/25/
le-marche-du-luxe-dans-les-pays-emergents-est-en-train-

.)de-changer-il-faut-s-y-adapter_1853658_3234.html

يقدم•مايلز•)Miles, 2010: 3(•استعراضًا•مفصاًل•"للفجوة•اليت• •)34(
تفصل•بني•تركيز•شومبيتر•Schunpeter•على•طفرات•التكنولوجيا•
وتأكيد•مشوكلر•Schmookler•على•االبتكار•الذي•يستجيب•

لضغوط•الطلب•يف•السوق".

ترد•مناقشة•مفصلة•هلاتني•املسألتني•يف•تقريري•التجارة•والتنمية• •)35(
.)TDRs 2003 and 2006(•2006لعامي•2003•و

ال•تتصل•هذه•التجارب•فحسب•بتنمية•قدرات•العرض•املحلية• •)36(
بالدرجة•الالزمة•لتلبية•الطلب•االستهالكي•املحلي•املتنامي،•وهو•
ما•يتركز•عليه•النقاش•هنا؛•بل•إهنا•تتعلق•أيضًا•مبسائل•تتصل•
بسالسل•العرض•العاملية،•حيث•تنطوي•السياسة•الصناعية•على•
تنظيم•الروابط•باالقتصاد•العاملي،•مثلما•هو•احلال•من•خالل•
التجارة•واالستثمار•املباشر•األجنيب•وأسعار•الصرف•)انظر،•

.)Milberg, Jiang and Gereffi, 2013•،على•سبيل•املثال

ميكن•أن•تكون•السياسة•الصناعية•أيضًا•أداة•للتكامل•اإلقليمي،• •)37(
وخاصة•بالنسبة•للبلدان•الصغرية•)بالنسبة•ألوروغواي،•انظر•

.)Torres, 2013
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مرفق الفصل الثاني

تحول استراتيجيات النمو: اآلثار الرئيسية والتحديات

موجهة• منو استراتيجيات النامية البلدان من العديد اتبع
هذه• جناح ويعتمد املاضية. الثالثة العقود مدى على التصدير حنو
االستراتيجيات•على•الطلب•العاملي•اآلخذ•يف•النمو•السريع•يف•حتديد
أسواق•جديدة•للصادرات•أو•توسيع•األسواق•املوجودة•بالفعل،•إىل
جانب•قدرة•البلد•املصدِّر•على•دخول•أجزاء•من•السوق•تتميز•بالنمو

اإلنتاجية. منو وبإمكانية املرتفع

ومع•حلول•األزمة•العاملية،•مل•تعد•هذه•االستراتيجيات•قادرة
على•البقاء.•فقد•تراجع•بشكل•حاد•منو•الطلب•يف•أسواق•البلدان•

املتقدمة،•وخاصة•الواليات•املتحدة•وأوروبا.•ورغم•حدوث•انتعاش
سريع•مبكر،•من•املتوقع•على•نطاق•واسع•أن•يؤدي•تباطؤ•النمو•يف
البلدان•املتقدمة•إىل•تقليص•فرص•التصدير•إىل•هذه•البلدان•لفترة•
طويلة.•ويثري•ذلك•التساؤل•حول•ما•إذا•كان•مبقدور•االقتصادات•
استراتيجية من تتحول أن منها، الكبرية وخاصة واالنتقالية، النامية
النمو•املوجهة•حنو•التصدير•إىل•استراتيجية•منو•أكثر•توجهًا•حنو•
الطلب•املحلي.•ويتناول•هذا•املرفق•ما•الذي•قد•يترتب•على•مثل•

هذا•التحول.

1- متطابقة الدخل القومي والنمو االقتصادي

مياًل أكثر كانت سواء ما، لبلد النمو استراتيجية توجه إن
إىل•الطلب•املحلي،•ينطوي•على•اختالفات إىل•التصدير•أو•أكثر•مياًل
على• النمو، يف القومي الدخل متطابقة عناصر خمتلف مسامهة يف

النحو•الوارد•يف•املعادلة•التالية:

)1( •Y=C+I+G+(X-M)

هو•جمموع•اإلنفاق•االستهالكي•األسري (Y) البلد ناتج حيث
وميزان•احلساب•اجلاري، (G)•واإلنفاق•احلكومي (I)•واالستثمار (C)

يف• عنصر وكل .)1((M)•والواردات (X) أي•الفرق•بني•الصادرات
واآلخر مستقل أحدمها مكونني، من يتألف املعادلة من األمين الطرف
ميثل•دالة•من•داالت•الدخل•القومي،•وهو•ما•يعادل•بدوره•الناتج
خاصًا• اهتمامًا التصدير حنو املوجهة النمو استراتيجية وستويل .(Y)

للعالقة•بني•الصادرات•والواردات،•يف•حني•تكون•املكونات•الثالثة

حنو• توجهًا األكثر النمو استراتيجية يف أكرب بدرجة مهمة األخرى
املحلي. الطلب

مبختلفمكونات كثريًا هتتم االقتصاديال النمو مناذج ومعظم
متطابقة•الدخل•القومي.•فالعرض•هو•ما•حيرك•هذه•النماذج،•حيث
يكون•منو•الناتج•دالة•يف•مسامهات•العوامل•وإنتاجية•العوامل.•وُيفترض
الكامل االستخدام لتحقيق كافيًا الناتج على الكلي الطلب يكون أن
النمو حتليالت يف يدخل الذي املتطابقة مكون هي والتجارة للطاقة.
القائم•على•العرض،•أحيانًا•من•خالل•معدالت•التبادل•التجاري•)اليت
ُتعرَّف•بأهنا•نسبة•أسعار•الصادرات•إىل•أسعار•الواردات(،•ولكن•غالبًا
على•أساس•افتراض•أن•"االنفتاح•التجاري"•يسهم•يف•التراكم•الرأمسايل
أو•يف•منو•اإلنتاجية.•والدراسات•املختلفة•تقيس•االنفتاح•بأشكال
اجلمركية• التعريفات معدالت خالل من يقيسها فالبعض خمتلفة:
باعتبارها• يقيسها شيوعًا األكثر ولكن التعريفية، غري احلواجز أو
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Harrison and Rodriguez-(•الناتج التجارة•إىل• ما•لتدفقات• نسبة•
.)Clare, 2010

ومن•هذا•املنظور•القائم•على•العرض،•فإن•"النمو•املوجه•
الصادرات•والواردات•إىل• ارتفاع•نسبة• التصدير"•يشري•إىل• حنو•
الناتج•(Y/(X+M)،•أي•أنه•مفتوح•للغاية•أمام•التجارة.•وميكن•أن•
يسهم•االنفتاح•الشديد•أمام•التجارة•يف•النمو•إذا•كانت•املدخالت•
املستوردة•أعلى•إنتاجية•من•املدخالت•املحلية،•أو•إذا•كانت•هناك•
آثار•تكنولوجية•غري•مباشرة•أو•غري•ذلك•من•اآلثار•غري•املباشرة•
للتصدير•أو•االسترياد.•وتشري•األدبيات•اليت•تتناول•سالسل•القيمة•
العاملية•إىل•أن•وجود•درجة•عالية•من•االنفتاح•التجاري•يترك•أثرًا•
إجيابيًا•على•النمو،•ال•سيما•يف•البلدان•اليت•تصدر•نسبة•كبرية•من•
املصنوعات•واليت•تنجح•يف•"االرتقاء•يف•سلسلة•القيمة"،•أي•أهنا•تزيد•
من•القيمة•املضافة•ملحتوى•صادراهتا.•كما•يتسم•االنفتاح•التجاري•
الشديد•بأمهية•على•صعيد•االقتصاد•اجلزئي،•حيث•إنه•حيدد•درجة•
انفصال•اهليكل•القطاعي•لإلنتاج•املحلي•عن•اهليكل•القطاعي•للطلب•
املحلي.•فهذه•الفجوة•تكون•واسعة•بصفة•خاصة•بالنسبة•يف•البلدان•
اليت•تصدر•نسبة•عالية•من•السلع•األولية؛•غري•أهنا•تكون•أيضًا•كبرية•
يف•البلدان•اليت•تنتج•سلعًا،•مثل•اإللكترونيات•االستهالكية،•ال•يقدر•

على•اقتنائها•سوى•قلة•من•املستهلكني•املحليني.

ملتطابقة•الدخل•القومي•صلة•مباشرة•بسببية•النمو•على•صعيد•
االقتصاد•الكلي،•إذا•ما•ُنظر•إليها•من•جانب•الطلب.•ومن•املنظور•
القائم•على•الطلب،•يشري•"النمو•املوجه•حنو•التصدير"•إىل•فارق•كبري•
بني•الصادرات•والواردات•بالنسبة•إىل•الناتج•)X-M(Y((،•أي•أنه•
حيقق•فائضًا•جتاريًا•كبريًا.•وهذا•املنظور•يعترب•درجة•االنفتاح•أقل•
أمهية•للنمو•ألنه،•بالتركيز•على•حصة•االستهالك•األسري•يف•اإلنتاج،•

ميكن•إعادة•ترتيب•متطابقة•الدخل•القومي•على•النحو•التايل:

)2(
•
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حيث•تتوافق•أي•حصة•معينة•من•االستهالك•األسري•يف•
اإلنتاج•)أي•C/Y(•مع•جمموعة•غري•حمدودة•من•قيم•االنفتاح•التجاري•
)أي•Y/(X+M)(.•فقد•تكون•نسبة•من•االستهالك•إىل•اإلنتاج•مرتفعة•
يف•بلد،•ويظل•يصدر•معظم•إنتاجه.•وعلى•العكس•من•ذلك،•فكلما•
ازداد•الفائض•التجاري•)أي•Y/(X-M)(،•زادت•مسامهة•الصادرات•
•)Gو•Iو•C•يف•النمو،•وَصُغرت•مسامهات•عناصر•الطلب•املحلي•)أي

الالزمة•لتحقيق•معدل•منو•معني.

ويشدد•معىن•مستند•إىل•الطلب•من•معاين•النمو•املوجه•حنو•
التصدير•على•دور•قيود•ميزان•املدفوعات•يف•احلد•من•منو•اإلنتاج.•
ومن•هذا•املنظور،•تكون•للتوجه•حنو•التصدير•أمهية•الستراتيجية•
منو•بلد•ما•لسببني•على•األقل•)Thirlwall, 2002: 53()2(.•أوهلما•أن•
الصادرات•هي•وحدها•املكون•املستقل•حقًا•من•مكونات•الطلب،•أي•
أهنا•ال•عالقة•هلا•باملستوى•احلايل•للدخل•القومي.•فاحلصص•الرئيسية•
لالستهالك•األسري•واإلنفاق•احلكومي•والطلب•على•االستثمار•تعتمد•
على•الدخل.•وثانيهما•أن•الصادرات•هي•مكون•الطلب•الوحيد•الذي•
تتحقق•عائداته•بالعملة•األجنبية،•وميكنها•بالتايل•تسديد•مثن•متطلبات•
النمو•من•الواردات.•وقد•يكون•من•املمكن•لفترة•قصرية•استمرار•
النمو•الذي•يقوده•االستهالك•أو•االستثمار•أو•اإلنفاق•احلكومي،•غري•
أنه•سيتعني•أن•تكون•هناك•صادرات•تواِزن•املحتوى•املستورد•يف•كل•
من•هذه•العناصر•من•مكونات•الطلب.•وبالطبع،•لن•تكون•مثل•هذه•
املوازنة•ضرورية•إذا•ما•تراكمت•ديون•خارجية•على•بلد•ما،•أو•إذا•
استوعب•كمية•متزايدة•من•صايف•تدفقات•رؤوس•األموال،•أو•إذا•
ترك•سعر•الصرف•احلقيقي•ينخفض.•وعلى•أية•حال،•فإن•طول•املدة•
الزمنية•اليت•ميكن•فيها•انتهاج•أي•من•هذه•االستراتيجيات•الثالث•
يتوقف•إىل•حد•كبري•على•البيئة•االقتصادية•اخلارجية•)على•سبيل•
املثال،•حجم•سعر•الفائدة•يف•األسواق•الرأمسالية•الدولية(،•وميكن•أن•

تزنلق•بسرعة•إىل•أزمة•يف•ميزان•املدفوعات.

وتتوقف•حلظة•إدراك•قيود•ميزان•املدفوعات•على•املحتوى•
املستورد•ملختلف•مكونات•الطلب•الكلي•(YD)•اليت•يشملها•التسرب،•
الذي•ال•ُينفق•على• القومي• الدخل• التغري•يف• أي•ذلك•اجلزء•من•
اإلنتاج•املحلي•اجلاري،•ولكن•يتم•ادخاره•(s)،•أو•دفعه•كضرائب•
(t)•أو إنفاقه•على•الواردات•(m).•وبالتايل،•ميكن•التعبري•عن•حمددات•

الطلب•الكلي•بالشكل•التايل:
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الدينامية• النسخة• هي• املعادلة• هلذه• خاصة• حالة• وهناك•
ملضاِعف•التجارة•اخلارجية•عند•هارود•Harrod.•ففي•هذه•احلالة،•
ال•يكون•لالستهالك•األسري•واالستثمار•واإلنفاق•احلكومي•أي•
الطويل• املدى• التجارة•على• تتوازن• عنصر•مستقل،•وُيفترض•أن•
)أي•X = M(،•ألن•جممل•الناتج•إما•أن•ُيستهلك•أو•ُيصدر،•وجممل•
الدخل•ُيستهلك•إما•على•السلع•املحلية•أو•على•الواردات.•وذلك•
يعين•أن•املدخرات•والضرائب•جيب•أن•يساويا•االستثمار•واإلنفاق•
احلكومي•)أي•s+t=I+G(.•وبالتايل،•فإن•معدل•منو•البلد•i•(gi)•يتحدد•
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من•خالل•ما•يعرف•باسم•"قانون•ثريلوول•Thirlwall's law"،•وُيعرب•
عنه•باملعادلة•التالية:

)4(
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g π
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=

• •

حيث•εi•متثل•مرونة•الدخل•للطلب•على•الصادرات•يف•العامل•
من•البلد•i،•بينما•متثل•πi•مرونة•الدخل•للطلب•على•الواردات•من•
 Thirlwall,(•هي•معدل•منو•الدخل•العاملي•z•وحيث•،i•جانب•البلد
1979(.•ووفقًا•للمعادلة•)4(،•يتحدد•معدل•منو•بلد•ما•بنسبة•منو•

الصادرات•إىل•مرونة•الدخل•للطلب•على•الواردات.•ومنو•صادرات•
بلد•ما•(xi)•-•حيث•xi=εiz•-•يتحدد•مبا•جيري•يف•بقية•العامل.•فهو•
يؤثر•على•منو•YD،•وبالتايل•على•منو•الناتج•)يف•املدى•القصري•عن•
طريق•معدل•استخدام•القدرات،•وعلى•املدى•الطويل•من•خالل•
حفز•التوسع•يف•القدرات()3(.•ونظرًا•للحالة•الراهنة•من•تباطؤ•النمو•
يف•أسواق•التصدير•الرئيسية•للبلدان•النامية،•فإن•املعادلة•)4(•تعين•
أن•تباطؤ•التوسع•يف•صادرات•البلدان•النامية•سيشكل•قيدًا•على•

منوها•االقتصادي.

وباإلضافة•إىل•األثر•الواقع•على•توسع•الصادرات•إمجااًل،•فإن•
املدى•الذي•يتأثر•به•معدل•النمو•يف•البلد•املصِدر•بالنمو•االقتصادي•
يف•بقية•العامل•يعتمد•أيضًا•على•منط•التخصص•يف•ذلك•البلد)4(.•فإذا•
كان•بلد•ما•يصدر•سلعًا•وخدمات•تنطوي•على•إمكانية•كبرية•نسبيًا•
لالبتكار•والتطوير•التكنولوجي،•فسيمكن•تعزيز•منو•الناتج•من•خالل•
حتسني•إنتاجية•عوامل•اإلنتاج•أو•من•خالل•زيادة•مرونة•الدخل•للطلب•
املنبثق•عن•التحسينات•يف•نوعية•السلع•نتيجة•لالبتكار.•وإذا•كان•البلد•
يصدِّر•من•قطاعات•تتسم•بسرعة•منو•الطلب•العاملي•عليها،•فيمكنه•
االستفادة•من•زيادة•مرونة•الدخل•للطلب•على•صادراته،•وبالتايل•
زيادة•منو•الناتج•من•خالل•حتقيق•نسبة•ε/π•أعلى.•وميكن•أن•ُتسَمى•
القطاعات•اليت•تنطوي•على•إمكانية•كبرية•لالبتكار•قطاعات•"دينامية•
العرض"،•يف•حني•أن•القطاعات•اليت•تستفيد•من•سرعة•منو•الطلب•
الدويل•قد•ُتسَمى•قطاعات•"دينامية•الطلب".•وهناك•درجة•كبرية•
من•التداخل•بني•املجموعتني•)Mayer et al., 2003(.•وباملقارنة•بالسلع•

األولية،•عادة•ما•يُنظر•إىل•املصنوعات•على•أهنا•تنطوي•على•إمكانات•
أكرب•لالبتكار•والتطوير•التكنولوجي،•كما•تتمتع•بآفاق•أفضل•من•
حيث•الطلب•العاملي.•والتصنيع•املوجه•للتصدير•هو•استراتيجية•تستغل•
هذا•التداخل•أثناء•الفترات•املواتية•لفرص•التصدير•هبدف•زيادة•نسبة•
ε/π•للبلد•)وخاصة•من•خالل•زيادة•معامل•ε(،•وبالتايل•معدل•منو•
البلد.•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•ذلك•يعين•أيضًا•أنه،•يف•السياق•احلايل،•
ُيرجح•أن•يكون•األثر•السليب•لتباطؤ•النمو•على•البلدان•النامية•اليت•
تنتهج•استراتيجية•للنمو•موجهة•حنو•التصدير•تعتمد•بشكل•رئيسي•
على•صادراهتا•من•املصنوعات•أكرب•مما•هو•على•البلدان•املتقدمة•اليت•
تتبع•استراتيجية•مماثلة•تعتمد•أساسًا•على•صادراهتا•من•السلع•األولية.

واحلجة•املعروضة•يف•هذا•الفصل•تتبىن•منظور•جانب•الطلب•
أساسًا•ألنه•يسهل•دراسة•العمليات•اليت•ينطوي•عليها•حتويل•اجتاه•
البلد•من•عنصر•واحد•من•مكونات•الطلب•)أي• استراتيجية•منو•
تبين• أن• املحلي(.•غري• الطلب• )أي• آخر• إىل•عنصر• الصادرات(•
منظور•جانب•الطلب•يف•النمو•يسمح•أيضًا•بإقامة•صلة•بني•توجه•
استراتيجيات•النمو•والنقاش•الدائر•حاليًا•بشأن•استعادة•التوازن،•واليت•
يتصل•جانب•كبري•منها•حبصة•االستهالك•األسري•يف•الطلب•الكلي.•
وقد•دعا•بيان•قادة•جمموعة•العشرين•)G20, 2009(•يف•قمة•بيتسربغ•
إىل•تناوب•الطلب•العاملي•من•البلدان•اليت•تعاين•من•عجز•يف•احلساب•
اجلاري•)وخاصة•الواليات•املتحدة(•جتاه•البلدان•اليت•تتمتع•بفائض•
يف•احلساب•اجلاري•)مثل•أملانيا•والصني(،•حيث•لن•يتجاوز•اإلنفاق•
املحلي•يف•بلدان•العجز•دخل•تلك•البلدان،•ولكن•النمو•العاملي•السريع•
سيستمر.•وذلك•ألن•بلدان•الفائض•ستسجل،•على•األقل•لفترة•من•
الزمن،•تسارعًا•لنمو•الطلب•املحلي•يزيد•عن•دخلها.•وأخريًا،•فإن•
البعض•من•تلك•البلدان•اليت•قد•تتأثر•فرصها•التصديرية•سلبًا•من•
جراء•طول•فترة•بطء•النمو•يف•االقتصادات•املتقدمة•قد•تواجه•خطر•
الوقوع•فيما•يسمى•"فخ•الدخل•املتوسط"،•حيث•إن•تراجع•صادراهتا•
من•املصنوعات•قد•يبطئ•منوها•االقتصادي•بدرجة•ال•يستهان•هبا.•
ويقال•عمومًا•إن•تلك•البلدان•ستحتاج•بشكل•متزايد•إىل•االعتماد•
على•االبتكار•)أي•االستثمار•يف•التطابق•املحاسيب•القومي(،•واإلنفاق•
االستهالكي•األسري•من•أجل•مواصلة•اللحاق•مبستويات•الدخل•

ومستويات•املعيشة•يف•البلدان•املتقدمة.
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2- منظور جانب الطلب بشأن االنتقال من استراتيجية النمو 
ً
املوجهة نحو التصدير إلى استراتيجية نمو أكثر توجها

نحو الطلب املحلي

من• التحول فإن الطلب، جانب منظور من النظر عند
استراتيجية•النمو•القائم•على•الصادرات•إىل•استراتيجية•أكثر•اعتمادًا
أحد ويتصل رئيسية. حتديات ثالثة على ينطوي املحلي الطلب على
)2(،•والزيادة للمعادلة فوفقًا املحلية. السوق حبجم التحديات هذه
عن• للتعويض يكفي مبا كبرية تكون أن جيب Iو•Gو•C•يف•جمموع
تراجع•الفائض•التجاري•الناجم•عن•اخنفاض•الصادرات•دون•أن•يؤثر
التعبري ميكن التغريات، على تدل Δ•ذلك•سلبًا•على•النمو.•وإذا•كانت

عن•ذلك•على•النحو•التايل:
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بأن• القول فإن املعيشية، األسر استهالك على وبالتركيز
جزءًا•كبريًا•من•السكان•يف•بعض•االقتصادات•النامية•واالنتقالية
األكثر•سكانًا•)مثل•االحتاد•الروسي•والربازيل•والصني(•قد•وصل•إىل
التحقق• عن بعيدة ليست احلالة هذه وأن املتوسطة، الطبقة مستوى
يف•بعض•االقتصادات•األخرى•كذلك•)مثل•إندونيسيا•واهلند(•)على
سبيل•املثال،•Bussolo et al., 2011; Kharas, 2010(،•يشري•إىل•أن•هذه
االقتصادات•لديها•سوق•حملية•كبرية•مبا•يكفي•ألن•يعوض•ارتفاع
اإلنفاق•األسري•جزءًا•كبريًا•على•األقل•من•أي•اخنفاض•يف•الطلب

على•الصادرات•بسبب•اخنفاض•النمو•يف•البلدان•املتقدمة.

استراتيجية• يف التحول أن خبطر فيتعلق الثاين، التحدي أما
سيحدث• إنه حيث استمراره، يتعذر أمرًا سيصبح ما سرعان النمو
طفرة•يف•الواردات•تعقبها•مشكالت•يف•ميزان•املدفوعات)5(.•والفروق
يف•كثافة•الواردات•يف•خمتلف•مكونات•الطلب•الكلي•تعين•أن•األمهية
حتدد•تطور•الواردات.•وإعادة•كتابة•املعادلة•)1(، Iو•Gو•C ل النسبية
Gو•Iو•C•للداللة•على•كثافة•الواردات•يف mXو•mGو•mIو•mC•مع

املعادلة عن تسفر ،Xو

)6( Y=(C-mCC)+(I-mII)+(G-mGG)+(X-mXX)

اليت•تبني•أن•هذه•الفروق•تعين•أن•التغريات•يف•تكوين•الطلب
الكلي•يف•بلد•ما•سيسبب•تغريات•كبرية•يف•الواردات،•وهو•ما•سيحدث
القومي.•وتشري•األدلة الطلب•اإلمجايل• لو•مل•يتغري•مستوى• حىت•
املستورد• املكون كثافة البلدان،•تفوق معظم أنه•يف إىل اإلحصائية
يف•الصادرات•واالستثمار•كثافته•يف•االستهالك،•وأن•كثافة•املكون
املستورد•يف•االستهالك•األسري•تفوق•كثافته•يف•االستهالك•احلكومي،
للتداول• القابلة غري السلع من كبرية نسبة يتضمن األخري هذا ألن
مثل•اخلدمات•)على•سبيل•املثال،•Bussière et al., 2011(.•والتباين
أن• يعين الكلي الطلب عناصر ملختلف املستوردة املحتويات يف
التغيريات•يف•امليزان•التجاري•تترك•آثارًا•غري•مباشرة•خمتلفة•على
النمو)6(.•وكما•الحظ•ماكوميب•)McCombie, 1985: 63(،•فإن•"الزيادة
يف•الصادرات•تسمح•بزيادة•النفقات•املستقلة•األخرى•حىت•يرتفع
الدخل•مبا•يكفي•إلحداث•زيادة•يف•الواردات•تعادل•الزيادة•األولية

يف•الصادرات".

الصادرات منو من قدر على احلفاظ يلزم أن للغاية املرجح ومن
لتمويل•واردات•السلع•األولية•والسلع•الرأمسالية•الالزمة•للتحول•احلضري
املستمر•والتوسع•يف•القدرات•اإلنتاجية•املحلية.•ويف•السياق•احلايل،
قد•يكون•احلفاظ•على•قدر•من•منو•الصادرات•أكثر•جدوى•بالنسبة
بالنسبة• أما الطاقة. وخاصة األولية، للسلع املصدرة النامية للبلدان
للبلدان•النامية•اليت•تصدر•املصنوعات•إىل•البلدان•املتقدمة،•فإن•األمر
ولكنه املتقدمة، البلدان يف الواردات على الطلب تطور على سيعتمد
قد•يتطلب•أيضًا•البحث•عن•أسواق•هنائية•أخرى،•أساسًا•يف•البلدان
النامية•اليت•يزداد•فيها•اإلنفاق•االستهالكي.•وميكن•أيضًا•أن•يتحقق
احلفاظ•على•منو•الصادرات•من•خالل•إدخال•منتجات•أكثر•تطورًا
يف•سلة•الصادرات،•وذلك•من•خالل•االرتقاء•يف•سالسل•القيمة
ن•من•زيادة•الصادرات•وتقليل•الواردات•على•حد العاملية•مبا•ُيمكِّ
سواء،•غري•أن•جانبًا•كبريًا•من•املجال•املتاح•لذلك•سوف•يعتمد•أيضًا
على•تطور•الطلب•على•الواردات•يف•البلدان•املتقدمة.•ومع•ذلك،
جيب•أن•يؤخذ•يف•االعتبار•أنه•من•وجهة•نظر•االقتصاد•العاملي،•فإن
الفائض•التجاري•ألي•بلد•ال•بد•وأن•ُيستوعب•من•خالل•حتقيق•منو

بنفس•القدر•يف•واردات•البلدان•األخرى.
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فإن• للصادرات،• خالفًا• بأنه،• الثالث• التحدي• ويتصل•
اجلانب•األكرب•من•املكونات•األخرى•للطلب•الكلي•)أي•اإلنفاق•
االستهالكي•األسري•واإلنفاق•احلكومي•واالستثمار(•ليس•مستقاًل،•
ولكنه•يتأثر•بالدخل•)على•سبيل•املثال•C=Cy،•حيث•C•هي•امليل•
احلدي•لالستهالك(.•ويعين•ذلك•أنه•لكي•يكون•التحول•يف•استراتيجية•
النمو•مستدامًا،•ال•بد•وأن•تكون•هناك•زيادة•أولية•يف•اإلنفاق•يف•
األجزاء•املستقلة،•اليت•عادة•ما•تكون•صغرية،•يف•C•وG•وI،•لكي•
•Gو•C•حتدث•زيادة•يف•اإلنفاق•يف•األجزاء•اليت•تتأثر•بالدخل•من
وI،•وال•بد•من•توليد•الدخل•نفسه•يف•هذه•العملية.•ويناقش•اجلزء•
املتبقي•من•هذا•املرفق•كيف•ميكن•زيادة•األجزاء•املستقلة•من•خمتلف•
مكونات•الطلب•املحلي،•وكيف•ميكن•هلذه•الزيادات•أن•ختلق•الدخل•
الذي•من•شأنه•أن•يؤدي،•بدوره،•إىل•النمو•يف•تلك•األجزاء،•اليت•

هي•دالة•من•داالت•الدخل.

ويتسم•جزء•من•اإلنفاق•احلكومي•باالستقالل،•وميكن•متويله•
عن•طريق•إصدار•سندات•حكومية•أو•فرض•معدالت•ضرائب•أعلى.•
غري•أن•جانبًا•كبريًا•من•نفقات•احلكومة•وإيراداهتا•هو•جانب•ذايت•)مثل•
مدفوعات•استحقاقات•البطالة•واإليرادات•الضريبية(،•وهو•بالتايل•دالة•
من•داالت•الدخل.•واآلثار•اليت•تتركها•زيادة•اإلنفاق•احلكومي•على•
الدخل•تعتمد،•بدورها،•على•آثارها•املضاِعفة•وعلى•درجة•التوسع•
املايل•املنسق•دوليًا.•وهناك•نقاش•دائر•حول•حجم•تأثري•املضاِعف،•وإن•
كان•من•املتفق•عليه•عمومًا•أنه•يكون•أعلى•يف•فترات•الركود•مما•هو•
عليه•يف•األوقات•العادية•)Blanchard and Leigh, 2013(.•ويف•الفترة•
2008-2009،•لعب•التوسع•املايل•املتزامن•دورًا•بالغ•األمهية•يف•
تعويض•اآلثار•السلبية•اليت•تركها•تراجع•الفرص•التصديرية•للبلدان•
النامية•على•النمو.•غري•أن•هذه•البلدان•رمبا•مل•تكن•متتلك•احليز•املايل•
الضروري•لتمكينها•من•اختاذ•مثل•هذه•التدابري•للمرة•الثانية•)أو•حىت•
بصورة•مستمرة•على•مدى•فترة•معينة(.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•
هناك•تساؤالت•عن•القدر•الذي•يتسرب•إىل•البلدان•األخرى•من•
التوسع•املايل•الذي•جيري•بصورة•منفردة•يف•بلد•ما،•من•خالل•ازدياد•
الواردات.•فمن•شأن•التوسع•املايل•املنسق•أن•يعزز•بدرجة•كبرية•آفاق•
النمو•يف•مجيع•البلدان•املشاركة،•ولكن•ذلك•يتطلب•تضامنًا•كبريًا•
فيما•بني•الدول•والشعوب،•وهو•أمر•مستبعد•يف•املستقبل•املنظور.

وخباصة• مستقل،• عنصر• على• أيضًا• االستثمار• وينطوي•
االستثمار•العام•يف•البنية•التحتية•واإلسكان.•غري•أن•اجلانب•األعظم•
من•االستثمار•هو•استثمار•ذايت•حتدده•تكلفة•الفرصة•البديلة•لرأس•
املال.•وهذه•أساسًا•دالة•من•داالت•أسعار•الفائدة•قصرية•األجل•اليت•
حيددها•املصرف•املركزي•وتوقعات•منو•املبيعات•مستقباًل.•فإذا•كان•
أصحاب•املشاريع•احلرة•يتوقعون•زيادة•قوية•ومستدامة•يف•الطلب•

على•ما•ينتجونه،•فإهنم•سيشاركون•يف•نفقات•استثمارية•كبرية•ُتمول،•
على•سبيل•املثال،•من•خالل•السيولة•اليت•توفرها•املصارف•التجارية.•
ويعين•ذلك•أن•احلصة•اإلمجالية•الستثمار•بلد•ما•يف•الناتج•املحلي•
اإلمجايل•جيب•أن•تكون•متوافقة•مع•احلصة•اإلمجالية•الستهالكه•يف•
الناتج•املحلي•اإلمجايل•لتحقيق•توسع•متوازن•يف•الطلب•املحلي.•
أما•إذا•كان•االستثمار•يفوق•االستهالك•بشكل•مستمر،•فلن•يتم•
استغالل•الطاقة•اإلنتاجية•املنشأة•بالشكل•األكمل،•وهو•ما•سيقلص•
بالديون،•فإن•ذلك• اإليرادات،•وبقدر•ما•يكون•االستثمار•ممواًل•

سيخلق•مشاكل•يف•النظام•املايل•املحلي.

أما•بالنسبة•للعنصر•الثالث•من•مكونات•الطلب•املحلي•)أي•
اإلنفاق•االستهالكي•األسري(،•فإن•القدرة•املالية•ملجموعة•كبرية•
من•املستهلكني•على•فك•ارتباط•االستهالك•بالدخل•احلايل،•على•
األقل•مؤقتًا،•ستسهل•حدوث•زيادة•على•نطاق•واسع•يف•اإلنفاق•
االستهالكي.•وقد•حيدث•مثل•هذا•الفك•لالرتباط،•على•سبيل•املثال،•
توقعًا•للحصول•على•دخل•أعلى•يف•املستقبل•أو•ألسباب•تتصل•
بالترابط•االجتماعي•يف•االستهالك.•ويكمن•اعتبار•كل•من•هذه•
العوامل•من•اخلصائص•الرئيسية•لألسر•املعيشية•يف•الطبقة•املتوسطة.•
فاألسر•املعيشية•املنخفضة•الدخل•ال•متتلك•عادة•الدخل•التقديري•
أو•املدخرات•الالزمة•لالخنراط•يف•إنفاق•ال•عالقة•له•بدخلها•احلايل،•
حىت•ولو•أثَّرت•السياسات•الضريبية•والتحويالت•احلكومية•لألسر•
املنخفضة•الدخل•على•اإلنفاق•االستهالكي•هلذه•الفئة.•وُيرجح•أن•
تفضل•األسر•املرتفعة•الدخل•اإلنفاق•على•السلع•الكمالية•الفاخرة،•
ويكون•عددها•عمومًا•أقل•من•عدد•أسر•الطبقة•املتوسطة.•وعالوة•على•
ذلك،•فإن•أسر•الطبقة•املتوسطة•هي•عمومًا•اليت•تسعى•للحصول•على•
قروض•استهالكية•لتمويل•شراء•سلع•استهالكية•معمرة.•كما•أن•من•
شأن•توفري•القوة•الشرائية•األولية•الالزمة•لتسريع•اإلنفاق•االستهالكي•
من•خالل•مصادر•ال•ترتبط•بالدخل•من•األجور•أن•حيد•من•أي•آثار•
سلبية•على•القدرة•التنافسية•الدولية•ميكن•أن•يتسبب•فيها•التحول•
من•استراتيجية•النمو•املوجهة•حنو•التصدير،•واليت•غالبًا•ما•تعتمد•
على•اخنفاض•األجور،•إىل•استراتيجية•النمو•اليت•تعتمد•أكثر•على•
االستهالك•اخلاص.•غري•أنه•لكي•تكون•هذه•االستراتيجية•مستدامة،•

فإهنا•ستتطلب•يف•هناية•املطاف•ارتفاع•الدخول•من•األجور.

وميكن•أيضًا•متويل•اجلزء•املستقل•من•استهالك•الطبقة•املتوسطة•
االقتراض•من•اخلارج،•وهو•ما•يظهر•يف•شكل•عجز• عن•طريق•
خارجي•يف•التطابق•املحاسيب•للدخل•القومي•)املعادلة•1(،•أو•من•
خالل•احتماالت•خمتلفة•من•شأهنا•أن•تقلل•التسرب•عن•طريق•زيادة•
حجم•s•)=•1•ناقص•امليل•احلدي•لالستهالك•من•الدخل(•يف•املعادلة•
)2(:•ختفيض•إنفاق•أو•مدخرات•فئة•أخرى•من•األسر•املعيشية،•على•
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سبيل•املثال•عن•طريق•إعادة•توزيع•الدخل•)من•خالل•الضرائب•
أو•التحويالت(•من•األسر•املعيشية•املرتفعة•الدخل•إىل•أسر•الطبقة•
الضمان• املحلية،•و/أو•نظم• البنوك• االقتراض•من• املتوسطة•و/أو•

االجتماعي•املحسنة.

غري•أنه•إذا•كان•لزيادة•دور•االستهالك•األسري•يف•استراتيجية•
النمو•لبلد•ما•أن•تستمر•يف•السياق•احلايل،•حيث•بطء•النمو•يف•األسواق•
النهائية•يشكل•قيدًا•على•منو•صادراته،•فال•بد•من•تلبية•اجلانب•األعظم•
من•الزيادة•يف•الطلب•االستهالكي•من•خالل•اإلنتاج•املحلي،•وليس•
من•خالل•الواردات.•وقد•يتألف•جانب•من•هذا•اإلنتاج•املحلي•من•
تلك•السلع•اليت•كان•جيري•تصديرها•سابقًا•إىل•البلدان•املتقدمة،•
ولكن•اجلزء•املتبقي•جيب•أن•يأيت•من•زيادة•اإلنتاج•املحلي•الذي•أصبح•
ممكنًا•بفضل•االستثمارات•اليت•ينشطها•الطلب.•وسيخلق•ذلك•بدوره•
فرص•عمل•ودخل•للمستهلكني•املحليني،•وسيؤدي•إىل•زيادة•يف•
االستهالك•املرتبط•بالدخل•احلايل.•وبالتايل،•فإن•خلق•القوة•الشرائية•
املحلية•من•خالل•فرص•العمل•والدخل•هو•شرط•أساسي•الستدامة•
التحول•من•استراتيجية•منو•موجهة•حنو•التصدير•إىل•استراتيجية•منو•
أكثر•توجهًا•حنو•االستهالك•املحلي،•حيث•إهنا•ستعزز•العناصر•غري•

املستقلة•من•مكونات•االستهالك•األسري.

وهذه•النقطة•األخرية•توضح•أنه•حىت•استراتيجية•النمو•القائمة•
على•زيادة•الطلب•املحلي•جيب•أن•تركز•بقوة•على•هيكل•العرض•

يف•االقتصاد.•وقد•يتسم•االستثمار•الناجم•عن•الطلب•حبساسية•
خاصة•إزاء•عاملني.•أواًل،•قد•ختتلف•أذواق•وتفضيالت•مستهلكي•
الطبقة•املتوسطة•يف•البلدان•النامية•عن•املنتجات•الراقية•املوجودة•اليت•
يشتد•عليها•طلب•املستهلكني•يف•البلدان•املتقدمة•وفئات•املستهلكني•
األكثر•ثراء•يف•أكرب•مدن•البلدان•النامية،•الذين•عادة•ما•تستهدفهم•
شركات•البلدان•املتقدمة.•وقد•يكون•تطوير•سلع•تتناسب•خصائصها•
مع•تفضيالت•مستهلكي•الطبقة•املتوسطة•املحلية•أسهل•للمنتجني•
املحليني•منه•للمنتجني•األجانب.•وثانيًا،•وتأكيدًا•على•أن•التجارة•
ليست•بال•تكاليف،•وأن•املسافات•اجلغرافية•إىل•األسواق•ال•تزال•
من•األمور•اهلامة،•فإن•أدبيات•التجارة•الدولية•واجلغرافيا•االقتصادية•
تبني•كيف•يؤثر•حجم•السوق•واملوقع•اجلغرايف•النسيب•على•أمناط•
املحلي• الطلب• ازدياد• فإن• اخلصوص،• وجه• وعلى• التخصص.•
على•السلع•االستهالكية•املصنعة•"يؤدي•إىل•ارتفاع•األجور،•وهو•
ما•يؤدي،•يف•وجود•تفضيالت•غري•متباينة•مقترنة•بتكاليف•جتارية•
التحويلية"• إجيابية،•إىل•حتول•اإلنتاج•املحلي•حنو•قطاع•الصناعة•
)Breinlich and Cuñat, 2013: 134(.•ولالستفادة•من•فرص•االبتكار•
النامية•إىل•اجلمع• البلدان• املرتبطة•بذلك،•سيتعني•على•شركات•
بني•االستثمار•يف•القطاعات•الدينامية•العرض•والدينامية•الطلب،•
مما•يؤدي•إىل•خفض•املحتوى•املستورد•يف•اإلنفاق•االستهالكي•
املتزايد،•أي•زيادة•نسبة•ε/π•لبلدها،•على•النحو•الذي• املحلي•
تعرب•عنه•املعادلة•)4(،•وخاصة•من•خالل•اخنفاض•ال••π•املرتبطة•

باالستهالك•اخلاص.
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الحوا�صي

إن•معاملة•احلساب•اجلاري•على•أنه•يعادل•متامًا•صايف•الصادرات )1(
هو•جمرد•تقريب•يفترض•أن•التحويالت•تساوي•صفر.•وتلعب
التحويالت•)يف•شكل•التحويالت•املالية•للعمال(•دورًا•ال•يستهان

به•يف•الدخل•القومي•للبلدان•الفقرية.

حنو• املوجه للنمو األخرى للنماذج مناقشة على لإلطالع )2(
.Setterfield, 2010•:الطلب،•انظر

ختضع•هذه•العالقة•لعدد•من•االفتراضات،•مبا•يف•ذلك•ثبات• )3(
األسعار•النسبية•)أو•أسعار•الصرف•احلقيقية(،•وتلبية•شرط•
)أي•أن•جمموع Marshall-Lerner condition•مارشال•-•لرينر
مرونيت•الطلب•على•الواردات•والصادرات•يعادل•الوحدة(،•
حبيث•يتحدد•منو•الصادرات•فقط•نتيجة•لنمو•الدخل•العاملي.•
ويستنتج•ثريلوال•)Thirlwall, 2013: 87-90(•من•استعراض•
"جمموعة•من•الدراسات•اليت•تطبق•النموذج•يف•خمتلف•أشكاله
على•بلدان•منفردة•وجمموعات•بلدان"•أن•"الغالبية•العظمى•
من•الدراسات•تؤيد•الفرضية•القائلة•بأن•ميزان•املدفوعات•
الغالبية• اتضح•يف• أنه• أوهلما• أساسيني.• لسببني• النمو• يقيد•
الساحقة•من•احلاالت•أن•تغريات•األسعار•النسبية•أو•تغريات•
أسعار•الصرف•احلقيقية•ليست•باآللية•الكافية•لتعديل•ميزان•
املدفوعات،•إما•ألن•درجة•التغري•تكون•صغرية•على•املدى•
الطويل،•أو•ألن•مرونة•أسعار•الصادرات•والواردات•تكون•
منخفضة.•...•أما•السبب•الثاين•يف•أن•النموذج•يتناسب•بدرجة
كبرية،•فهو•أنه•حىت•إذا•ُسمح•بتوازن•ميزان•املدفوعات•...•
فإن•هناك•حدًا•أقصى•لنسبة•عجز•احلساب•اجلاري•إىل•الناتج
املحلي•اإلمجايل•اليت•ميكن•أن•تتحملها•البلدان".•ولإلطالع•
العالقة،• الدائر•حول•هذه• للجدل• املناقشة• على•مزيد•من•
انظر•McCombie (2011).•ولإلطالع•على•مناقشة•كاملة•
يف•النمو،•وعن• Kaldor•لصلة•قانون•ثريلوال•بنظرية•كالدور

قوة•فرضيتها•األساسية•وامتداداهتا،•من•قبيل•مراعاة•ديناميات
األسعار•النسبية،•والتدفقات•املالية•الدولية،•والنمو•املتعدد•
املعدالت• بني والتفاعل التراكمية، والسببية القطاعات،

.Setterfield (2011)•الفعلية•واملحتملة•للنمو،•انظر

املتعدد• االقتصاد على ثريلوال قانون تطبيق على لإلطالع )4(
Araujo and Lima (2007) and Razmi•:انظر القطاعات،•

.(2011)

يف•حني•أن•الواردات•اليت•ينشطها•الطلب•قد•تكون•العامل )5(
الرئيسي•يف•التسرب•املبني•يف•املعادلة•)3(،•فإن•املدخرات
والضرائب•تلعب•دورًا•هي•األخرى.•فاملدخرات•تتسبب•يف
اخنفاض•إنفاق•األسر•املعيشية•عن•دخلها•اإلمجايل.•وصايف
اقتناء•األسر•املعيشية•لألصول•املالية•وغريها•من•أشكال•الثروة
اإلنفاق• يشكل الذي لإلنفاق املتاح الدخل كمية من يقلص
وتوفر• للسكان العمري للهيكل تبعًا أنه، غري االستهالكي.
نظم•الضمان•االجتماعي،•وخاصة•للمسنني،•ُيرجح•أن•يكون
إىل• ينتمون من وخاصة لألفراد، بالنسبة قلياًل االخنفاض هذا
املتوسطة.•وبيانات•توزيع•ثروة•األسر•املعيشية الطبقة• أسر•
يف•املائة•األعلى 10 تبني•درجة•عالية•من•التركز،•حيث•إن•ال
Davies et( العاملية الثروة ثلثي من بأكثر حتتفظ البالغني من
al., 2010(.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•الثروة•املتراكمة•عادة

ما•ُتستخدم•يف•متويل•اإلسكان•أكثر•مما•ُتستخدم•يف•استهالك
املعمرة. السلع

للتداول• القابلة السلع بني اخلاص االستهالك تكوين يلعب )6(
واخلدمات•غري•القابلة•للتداول•دورًا•هو•اآلخر.•فالعمال•يف
القطاع•األخري•يطلبون•مزيدًا•من•الواردات•ولكنهم•ال•يسهمون
يف•الصادرات،•مما•حيدث•آثارًا•سلبية•على•ميزان•املدفوعات.
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الفصل الثالث

تمويل االقتصاد الحقيقي

ألف- مقدمة

إحداث• على تنطوي التنمية استراتيجيات تصميم إعادة إن
مع• وتكييفها اإلنتاجية القدرات توسيع عن فضاًل هيكلي، تغيري
األمناط•اجلديد•للطلب،•وكل•ذلك•يتطلب•متوياًل.•وقد•تطورت
العقود• مدى على كبري بشكل وشروطه التمويل هذا توفر درجة
القليلة•املاضية.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•األزمة•االقتصادية•واملالية
األخرية•تطرح•حتديات•جديدة•على•القطاع•املايل•وقدرته•على•توفري
ائتمانات•طويلة•األجل•من•أجل•االستثمار.•ويتناول•هذا•الفصل
بالتحليل•التحديات•واخليارات•املتاحة•حاليًا•أمام•االقتصادات•النامية

التنمية. لتمويل واقتصادات•األسواق•الناشئة)1(

كثريًا•ما•جيري•ربط•متويل•االستثمار•يف•البلدان•النامية،•وخاصة
البلدان•املنخفضة•الدخل،•برؤوس•األموال•األجنبية.•والرأي•القائل
الكالسيكي• االفتراض إىل يستند األجنيب التمويل وفعالية بضرورة
اجلديد•بأنه•نظرًا•لندرة•رؤوس•األموال•يف•البلدان•النامية•ووفرهتا•يف
البلدان•املتقدمة،•فإن•العائد•احلدي•لرأس•املال•يكون•أعلى•يف•البلدان
النامية،•مبا•يوفر•بالتايل•حوافز•قوية•لالستثمار•يف•هذه•البلدان•األخرية.
وعالوة•على•ذلك،•وحيث•إن•مستوى•الدخل•منخفض•يف•البلدان
ذلك• من األعظم اجلانب يستهلكون السكان غالبية وأن النامية،
الدخل،•مما•يؤدي•إىل•نقص•املدخرات،•فإن•هناك•من•يقول•إنه•مع
توفر•حسابات•رأمسالية•مفتوحة،•فإن•رأس•املال•األجنيب•ميكنه•أن
يسد•الفجوة•بني•االدخار•واالستثمار.•فأصحاب•رؤوس•األموال
يف• عليه حيصلون مما أعلى عائد على النامية البلدان يف سيحصلون
بلداهنم•األصلية،•يف•حني•سريتفع•معدل•االستثمار•يف•االقتصاد•املتلقي
هناك. بالفعل املنخفضة املحلي االستهالك مستويات من التقليل دون

وباإلضافة•إىل•الفوائد•الطويلة•األجل•لزيادة•االستثمارات•الرأمسالية•يف
ن•من االقتصادات•الفقرية،•فإن•الوصول•إىل•رأس•املال•األجنيب•سيمكِّ
تيسري•عمل•الدورة•االقتصادية•يف•األجل•القصري.•فمن•املمكن،•على
عائدات من تقلل خارجية لصدمة السلبية اآلثار ختفيف املثال، سبيل
التصدير•من•خالل•قرض•أجنيب،•يتم•سداده•عندما•ترتفع•عائدات
التصدير•مرة•أخرى.•ولذلك،•فإن•إمكانية•احلصول•على•متويل•أجنيب
تدعم•اإلنفاق•املحلي•خالل•األوقات•العصيبة•وتضبطه•أثناء•طفرات

تأثريًا•معاكسًا•للدورات•االقتصادية. الرواج،•مبا•حيدث•إمجااًل

غري•أن•األدلة•التجريبية•تثبت•بطالن•هذه•االفتراضات•النظرية
مرة•تلو•األخرى.•وبالتأكيد،•فإن•توفر•رأس•املال•األجنيب•مببالغ•ميكن
لالقتصاد•املحلي•استيعاهبا•على•حنو•منتج•قد•يكون•مفيدًا•جدًا•يف
بصورة• توجيهها عند والتصنيع والتنويع اإلنتاجية منو وترية تسريع
يتبني كما ولكن، احلقيقية. اإلنتاجية القدرة يف االستثمار إىل سليمة
من•املناقشة•يف•هذا•الفصل،•مل•تكن•تدفقات•رؤوس•األموال•غري
املقيدة•تقترن•عمومًا•حبدوث•زيادة•متواصلة•يف•االستثمار•يف•القدرة
اإلنتاجية•احلقيقية؛•كما•أهنا•مل•تسفر•عن•معدالت•أعلى•وأكثر•استقرارًا
لنمو•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•أواًل،•مل•تكن•تدفقات•رؤوس•األموال
ُتستخدم•كلها•يف•متويل•االستثمارات•اإلنتاجية.•فالقروض•اخلارجية
قد•تتوجه،•من•خالل•الوسطاء•املاليني•املحليني،•إىل•املضاربات•املالية
أو•استرياد•السلع•االستهالكية.•كما•ميكن•أن•ُتستخدم•خلدمة•الديون
اخلارجية•أو•إلعادة•توجيهها•إىل•اخلارج•من•خالل•زيادة•األصول
املالية•اخلارجية•اخلاصة•)"هروب•رأس•املال"(.•وثانيًا،•كثريًا•ما•تكون
تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•مسايرة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية،
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مما•يزيد•حدة•دورات•األعمال•التجارية•يف•البلدان•املتلقية•)أو•حىت•
يولِّدها(.•بل•إهنا•تلعب•يف•واقع•األمر•دورًا•رئيسيًا•يف•كل•"األزمات•
املزدوجة"•)أي•أزمات•ميزان•املدفوعات•واألزمات•املالية•املحلية(•

اليت•شهدها•العامل•النامي•يف•العقود•الثالثة•املاضية.

وقد•فشلت•الدراسات•التجريبية•اليت•أجراها•اقتصاديون•من•
مدارس•نظرية•متنوعة•إىل•حد•كبري•يف•إجياد•عالقة•إجيابية•بني•االنفتاح•
على•التدفقات•الرأمسالية•الدولية•والتنمية•)Bhagwati, 1998(.•بل•إن•
األمر•مل•يقتصر،•يف•واقع•األمر،•على•أن•تدفقات•رؤوس•األموال•
كانت•مصدرًا•لعدم•االستقرار؛•بل•ثبت•أيضًا•أهنا•كانت•غري•فعالة،•
 Prasad et al.,(•أو•حىت•سلبية،•يف•حتقيق•النمو•على•املدى•الطويل
 2003; Prasad, Rajan and Subramanian, 2007; Jeanne, Subramanian

and Williamson, 2012(.•وذلك•ما•يفسر•أيضًا•السبب•يف•أنه،•منذ•

أواخر•التسعينات•من•القرن•املاضي،•أصبحت•أعداد•متزايدة•من•
حكومات•البلدان•النامية•أكثر•حذرًا•إزاء•تلقي•كميات•هائلة•من•
تدفقات•رؤوس•األموال•اليت•كثريًا•ما•تتسبب•فيها•أحداث•األسواق•
العاملية•والسياسات•النقدية•يف•البلدان•املتقدمة.•وأصبحت•سياسات•
البلدان•املتقدمة•اليت•قد•تولد•هذه•التحركات•لرؤوس•األموال،•مثل•
العمليات•الضخمة•األخرية•لضخ•السيولة•كجزء•من•السياسات•
النقدية•التوسعية•"غري•التقليدية"،•عرضة•لالنتقاد•لعدم•مراعاهتا•لآلثار•
املحتملة•على•االقتصاد•الكلي•للبلدان•النامية،•وإلمكانية•أن•تتسبب•

يف•إشعال•"حرب•عمالت".

أكثر•من•جمرد•احللقة• العاملية•األخرية•هي• املالية• واألزمة•
األخرية•يف•سلسلة•طويلة•من•دورات•االزدهار•والكساد•على•مدى•
العقود•الثالثة•املاضية؛•فهي•باألحرى•حدث•ينبغي•أن•يدفع•صناع•
السياسة•إىل•التشكك،•بصورة•أكثر•جدية•من•ذي•قبل،•يف•حوكمة•
لتحسينها.•فهذه•األزمة،• الدويل•والبحث•عن•سبل• املايل• النظام•
واالختالالت•العاملية•اليت•أسهمت•فيها،•قد•كشفت•عيوبًا•جوهرية•
يف•عمل•النظم•املالية،•ليس•فقط•يف•املراكز•املالية•الرئيسية،•ولكن•
أيضًا•على•الصعيد•العاملي.•كما•كشفت•األزمة•جوانب•القصور•يف•
السياسات•النقدية•اليت•تركز•بشكل•ضيق•على•االستقرار•النقدي،•
الذي•تفهمه•تلك•السياسات•على•أنه•جمرد•خفض•مستوى•التضخم•
يف•األسعار•االستهالكية.•وأصبحت•هناك•حاجة•ملحة•ألن•تويل•
السلطات•النقدية•اهتمامًا•أكرب•لتحقيق•االستقرار•املايل•ولتعزيز•االقتصاد•

احلقيقي،•باإلضافة•إىل•االستقرار•النقدي.•فاالقتصاد•احلقيقي•هو•
الذي•حيدد،•يف•هناية•األمر،•سالمة•املوقف•املايل•وقدرة•املقترضني•
على•سداد•ديوهنم.•ومن•وجهة•النظر•هذه،•فإن•السؤال•احلاسم•ليس•
كمية•النقود•اليت•تولدها•السلطات•النقدية•أو•املصارف•التجارية•
)كما•ترى•النظرية•النقدية(،•وإمنا•ما•إذا•كانت•تلك•النقود•ُتستخدم•

ألغراض•منتجة•أو•غري•منتجة.

ويف•عامل•يشهد•تسارعًا•للتوسع•املايل•وحتركات•كبرية•لرؤوس•
األموال•الدولية،•تواجه•البلدان•النامية•حتديًا•مزدوجًا.•فهي•حتتاج،•
من•ناحية،•إىل•امتالك•آليات•فعالة•حلماية•نفسها•من•الصدمات•املالية•
اليت•تزعزع•االستقرار•نتيجة•للتدفقات•الوافدة•واخلارجة•لرؤوس•
األموال•الضخمة.•ومن•ناحية•أخرى،•فإهنا•حتتاج•لضمان•اضطالع•
النظام•املايل•-•أو•على•األقل•اجلزء•األكرب•منه•-•بوظيفته•الرئيسية،•
وهي•خدمة•االقتصاد•احلقيقي•من•خالل•متويل•االستثمار•اإلنتاجي•
ودعم•تنمية•الشركات•واالقتصاد•ككل.•ولكي•تضطلع•النظم•املالية•
املحلية•هبذه•املهام،•فال•بد•من•تنظيمها•وإدارهتا•بالطريقة•اليت•توفر•هبا•
متوياًل•كافيًا•ومستقرًا•على•املدى•الطويل،•واليت•توجه•هبا•تدفقات•
االئتمانات•لالستخدامات•املنتجة.•وقد•يتطلب•ذلك•تقليص•االعتماد•
على•رؤوس•األموال•األجنبية•القصري•األجل•وزيادة•االعتماد•على•
مصادر•التمويل•املحلية،•اليت•كثريًا•ما•تكون•أكرب•بكثري•مما•ُيفترض•
عادة.•وبالتايل،•فإن•إحدى•مسائل•السياسات•الرئيسية•يف•املجال•
املايل•تتمثل•يف•سؤال:•كيف•ميكن•للبلدان•النامية•أن•حتقق•أهدافها•
التنموية•رغم•األزمة•اليت•ال•تزال•تضعف•األوضاع•املالية•واالقتصادية•

يف•العامل•املتقدم•ويف•النظام•املايل•الدويل؟

ويلقي•القسم•باء•من•هذا•الفصل•نظرة•على•هذه•املشكلة•
على•املدى•الطويل،•من•خالل•تتبع•تطور•النظام•املايل•العاملي•منذ•
السبعينات•من•القرن•املاضي،•والنظر•يف•آثار•ذلك•على•االقتصادات•
النامية•واالنتقالية.•مث•يناقش•القسم•جيم•اآلثار•املترتبة•على•البلدان•
املراكز• املتبعة•يف• العاملية•وللسياسات• املالية• نتيجة•لألزمة• النامية•
املالية•ذات•األمهية•املنهجية•على•حد•سواء.•وأخريًا،•يناقش•القسم•
دال•الدروس•اليت•ميكن•استخالصها•من•هذه•التجارب•وخيارات•
السياسات•املتاحة•لالقتصادات•النامية•واالنتقالية•للحد•من•جوانب•
ضعفها•املالية•وعلى•صعيد•االقتصاد•الكلي،•وضمان•القدرة•على•متويل•
التغيريات•اهليكلية•الالزمة•يف•البيئة•العاملية•اجلديدة•بطريقة•مستدامة.
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باء- االتجاهات العاملية في مجال التمويل وآثارها 
على االقتصادات النامية واالنتقالية

اتجاهات حركات رؤوس األموال عبر الحدود  -1
والتدفقات املالية إلى البلدان النامية

منذ•منتصف•السبعينات•من•القرن•املاضي،•تزداد•تدفقات
رؤوس•األموال•األجنبية•إىل•البلدان•النامية•بشكل•كبري،•وإن•كانت
شديدة•التقلب.•وقد•أدى•تسارع•العوملة•املالية،•اليت•أطلقتها•موجة
سياسات•التحرير•املايل•ورفع•الضوابط•عن•النظم•املالية•يف•مجيع
أحناء•العامل،•إىل•زيادة•سريعة•يف•التدفقات•الرأمسالية•عرب•احلدود،

)ما•يعادل تريليون•دوالر•يف•عام•1980 0.5 من قفزت حيث
يف•املائة•من يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•العاملي،•و25 4
)ما• تريليون•دوالر•يف•عام•2007 قيمة•التجارة•الدولية(•إىل•12
يف•املائة يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•العاملي،•و84 يعادل•21
ألف(.•وكان•جانب•كبري من•قيمة•التجارة•الدولية(•)الشكل•1-3
من•حركات•رؤوس•األموال•هذه•جيري•بني•البلدان•املتقدمة،•اليت
يف•املائة•من•حجم•األصول•املالية•اململوكة 80 ب أصبحت•تستأثر

.)Lund et al., 2013(•2007•لألجانب•حبلول•عام

الشكل 1-3

صايف التدفقات الرأمسالية حسب املجموعة االقتصادية، 2011-1976
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باء- النسبة املئوية من اإلمجايلألف- بباليني الدوالرات احلالية

االقتصادات االنتقاليةاالقتصادات الناميةاالقتصادات املتقدمة 

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•إحصاءات•ميزان•املدفوعات. املصدر:
تتناظر•التدفقات•الرأمسالية•الصافية•مع•صايف•االستثمار•املباشر•األجنيب•واحلوافظ•املالية•والتدفقات•"االستثمارية•األخرى".• مالحظة:

النامية•كمتلقية•لتدفقات• للبلدان• النسبية• غري•أن•األمهية•
مدى• على• كبرية• بدرجة• تغريت• قد• الدولية• األموال• رؤوس•
زيادة•يف•هذه• البلدان• فقد•شهدت•هذه• املاضية.• القليلة• العقود•
بني• أخرى• مرة• مث• و1982،• •1976 عامي• بني• التدفقات•

يف• مفاجئ• نقصان• الزيادة• ليعقب• و1996،• •1991 عامي•
التدفقات• إمجايل• يف• حصتها• وبلغت• سواء.• حد• على• احلالتني•
األزمة• اندالع• بعد•وقت•قصري•من• هلا• أعلى•مستوى• الرأمسالية•
خالل• التدفقات• إمجايل• من• املائة• يف• 26.4( العاملية• املالية•
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زيادة• فقط• يعكس• ذلك• ومل•يكن• الفترة•2011-2008(.•
التدفقات•إىل•البلدان•النامية،•ولكنه•كان•يعكس•أيضًا•اخنفاضًا•

)اجلدول•1-3 املتقدمة• البلدان• إىل• املتجهة• التدفقات• حادًا•يف•
والشكل•3-1•باء(.

اجلدول 1-3

صايف التدفقات الرأمسالية حسب املجموعة االقتصادية واملنطقة، 2011-1976
–1976
1982

–1983
1990

–1991
1996

–1997
2000

–2001
2007

–2008
اإلمجايل•التراكمي2011

)بباليني•الدوالرات(بباليني•الدوالرات•)متوسط•سنوي(
مة 094•45978•5433•9305•0842•2896521االقتصادات•املتقدِّ
436•1222991461……االقتصادات•االنتقالية
462•29112•71542182395861االقتصادات•النامية

منها:
978•129172730100أفريقيا
386•22331231094499128آسيا

087•3712781021072773أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب
بند تذكريي:
297•4666827أقل•البلدان•منوًا

992•89691•2274•1906•36070613143العامل
كنسبة•مئوية•من•اإلمجايل

80.292.382.591.889.070.784.9االقتصادات•املتقدِّمة
0.90.71.63.01.6……االقتصادات•االنتقالية
19.87.716.67.59.426.413.5االقتصادات•النامية

منها:
3.41.31.30.80.52.01.1أفريقيا
6.14.79.43.47.218.69.1آسيا

10.31.75.93.21.75.73.4أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب
بند تذكريي:
1.20.80.40.20.10.60.3أقل•البلدان•منوًا

100100100100100100100العامل
كنسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل

4.15.05.012.116.88.48.3االقتصادات•املتقدِّمة
6.34.98.46.66.8……االقتصادات•االنتقالية
4.02.04.73.95.76.84.3االقتصادات•النامية

منها:
4.32.23.85.43.36.33.9أفريقيا
2.82.24.73.06.77.34.3آسيا

5.31.54.84.93.95.84.1أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب
بند تذكريي:
5.34.54.23.73.15.24.3أقل•البلدان•منوًا

4.14.54.910.414.27.87.4العامل

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•إحصاءات•ميزان•املدفوعات. املصدر:

وتظل•حركات•رؤوس•األموال•الكبرية•واملتقلبة•متثل•حتديًا
للبلدان•النامية،•ومل•يتراجع•ذلك•التحدي•مع•اندالع•األزمة.•ويف•واقع

جتاوزت األمر،•فإن•التدفقات•الرأمسالية•يف•الفترة•2011-2010
والصني.• الالتينية وأمريكا أفريقيا يف 2007 لعام مستوياهتا بالفعل
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وعالوة•على•ذلك،•فإن•العوامل•اهليكلية•اليت•أسهمت•يف•ازديادها
يف•فترة•ما•قبل•األزمة•ال•تزال•قائمة.•فال•يزال•املستثمرون•الدوليون
املالية،• حوافظهم لتنويع كبرية إمكانات ميتلكون املتقدمة البلدان يف
وخباصة•يف•اجتاه•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•سعيًا•وراء•العائدات
"التحيز•للوطن"•يف املرتفعة.•ويرجع•ذلك•إىل•التقلص•التدرجيي•ل
بأصول حيتفظون املستثمرين جيعل الذي التحيز وهو املالية، احلوافظ
الرأمسالية• القيمة جمموع يف األصول تلك حصة تفوق حملية مالية
)Haldane, 2011(.•ونظرًا•حلجم•األصول•املالية•العاملية العاملية للسوق
تريليون•دوالر،•أو•ما•يفوق•الناتج•اإلمجايل•العاملي )املقدر•بنحو•225
بأكثر•من•ثالث•مرات()2(،•فإن•أي•تعديالت،•ولو•كانت•بسيطة،•يف
احلوافظ•املالية•املوجهة•إىل•البلدان•النامية•متثل•زيادة•يف•هذه•التدفقات

مبعدل•ميكن•أن•يزعزع•استقرار•اقتصادات•تلك•البلدان)3(.

وقد•ظهر•يف•العقود•القليلة•املاضية•تغري•رئيسي•آخر•يتصل•
اليت العقود• ففي• األموال.• رؤوس• تدفقات• واستخدام• بتكوين•
تلت•احلرب•العاملية•الثانية•مباشرة،•كان•التمويل•األجنيب•شحيحًا•
نسبيًا،•ويتألف•أساسًا•من•االستثمار•املباشر•األجنيب•أو•القروض•
من•مصادر•رمسية،•سواء•كانت•ثنائية•أو•متعددة•األطراف.•وكان•
مباشرة، تقدمها جتارية ائتمانات شكل أساسًا يتخذ الثنائي التمويل
هذه وكانت• املتقدمة.• البلدان• يف• عامة• وكاالت• أو•تضمنها،•
االئتمانات•ترتبط•ارتباطًا•مباشرًا•بالواردات،•وخباصة•من•السلع•
الرأمسالية.•كما•كانت•القروض•املتعددة•األطراف•من•البنك•الدويل
ومصارف•التنمية•اإلقليمية•تتوجه•حنو•مشاريع•استثمارية•حقيقية•
حمددة.•أما•القروض•املقدمة•من•صندوق•النقد•الدويل،•فكانت•ذات
طبيعة•خمتلفة،•حيث•كانت•تسعى•لتغطية•حاالت•العجز•يف•ميزان•
املدفوعات•النامجة•عن•اختالالت•االقتصاد•الكلي.•وعلى•جانب•
املقترضني،•ذهبت•نسبة•كبرية•من•التمويل•إىل•القطاع•العام•)مبا•
يف•ذلك•الشركات•اململوكة•للدولة(•أو•لكيانات•القطاع•اخلاص•

يف•شكل•قروض•تضمنها•احلكومات.

املقرضون حل املاضي، القرن من السبعينات منتصف ومنذ
باعتبارهم• الرمسيني املقرضني حمل متزايد بشكل اخلاص القطاع من
املصادر•الرئيسية•للتمويل•اخلارجي•للبلدان•النامية.•وقامت•املصارف
القروض توفري• النفط•من•خالل• تدوير•دوالرات• بإعادة• الدولية•
املجمعة•بأسعار•فائدة•متغرية•إىل•البلدان•النامية،•وخباصة•يف•أمريكا
القروض الفترة•1979-1981،•كانت•هذه• الالتينية.•وحبلول•
املائة•من•صايف•التدفقات•الرأمسالية يف 57 حنو متثل التجارية املصرفية
إىل•االقتصادات•الناشئة،•بينما•تراجع•اإلقراض•الرمسي•)القروض•الثنائية
أو•االئتمانات•املقدمة•من•املؤسسات•املالية•الدولية(•إىل•ما•يزيد•بالكاد

يف•املائة•)اجلدول•2-3(. عن•20

اجلدول 2-3

تكوين التمويل اخلارجي القتصادات السوق الناشئة، 
2012-1979

)متوسط•سنوي،•نسبة•مئوية(

–1979
1981

–1982
1990

–1991
2000

–2001
2007

–2008
2012

9.1-21.042.915.81.0التدفقات•الرمسية

9.925.140.057.541.1االستثمار•املباشر•األجنيب

-3.24.19.33.70.9استثمار•حمافظ•األسهم

56.89.510.219.013.5املصارف•التجارية

9.218.524.720.937.2الدائنني•اخلاصني•اآلخرين

100100100100100اإلمجايل

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•معهد•املالية•الدولية،•قاعدة املصدر:
بيانات•التدفقات•الرأمسالية.

بالضرورة•بسبب•تقريب• 100 يكون ال قد األرقام مجع حاصل مالحظة:
األرقام.

ولكن،•مع•اندالع•أزمة•ديون•أمريكا•الالتينية•يف•عام•1982
التمويل اضطر املنطقة، يف املصرفية لالئتمانات املفاجئ" و"التوقف
الرمسي•مرة•أخرى•لسد•جانب•من•تلك•الفجوة.•وجرى•استخدامه
الديون•املستحقة•للدائنني•من•القطاع•اخلاص•)يف•خمطط• خلدمة•
ُأطلق•عليه•تعبري•"الباب•الدوار"(•من•أجل•احليلولة•دون•حدوث•
عجز•صريح•عن•سداد•الديون.•غري•أن•هذه•الزيادة•يف•اإلقراض•
الرمسي•مل•تستمر•طوياًل.•فمع•جناح•املصارف•العاملية•يف•إعادة•رمسلة
وبناء•أرصدهتا،•حبيث•أصبحت•بالتايل•يف•موقف•قوي•مبا•يكفي•
كبرية خبصومات عرضها مت اليت قروضها من التخلص من لتمكينها
يف•األسواق•الثانوية،•عادت•إىل•املشاركة•يف•عملية•إعادة•هيكلة•
الديون،•مدعومة•مبا•يسمى•"خطة•برادي"•Brady Plan.•ومبوجب•
هذه•اخلطة،•اليت•مت•تنفيذها•يف•العديد•من•البلدان•املثقلة•بالديون•يف•
املنطقة•يف•أواخر•الثمانينات•وأوائل•التسعينات•من•القرن•املاضي،•
مت•حتويل•القروض•املصرفية•إىل•أوراق•مالية•طويلة•األجل،•مث•قيام•
ملجموعة• منها جانب ببيع ذلك بعد األصلية الدائنة املصارف
متنوعة•من•املستثمرين•املاليني.•وكان•ذلك•جزءًا•من•اجتاه•أكرب•
إىل•"حتويل•الديون•إىل•أوراق•مالية"،•وهو•االجتاه•الذي•تواكب•مع
تغري•يف•هيكل•الدائنني•أصبحت•مبقتضاه•املصادر•اخلاصة•األخرى•
)غري•املصرفية(•مصدرًا•هامًا•للتمويل•بالنسبة•لالقتصادات•الناشئة•

)اجلدول•2-3(.
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وكان•تغري•كبري•آخر•يف•تكوين•التدفقات•املالية•اخلارجية•
إىل•البلدان•النامية•منذ•التسعينات•من•القرن•املاضي•يتمثل•يف•االزدياد
يف•املائة السريع•لالستثمار•املباشر•األجنيب،•الذي•ارتفع•من•حنو•15
إىل•أكثر•من الفترة•1982-1976 التدفقات•خالل• من•صايف•
يف•املائة•يف•العقد•األول•من•القرن•احلايل.•وكان•ذلك•اجتاهًا 50
عامًا•إىل•حد•ما•فيما•بني•البلدان•النامية•ككل،•مبا•يف•ذلك•البلدان

املتوسطة•الدخل•والبلدان•األقل•منوًا.

وخالل•الثمانينات•من•القرن•املاضي،•تراجع•التمويل•اخلارجي
من•املصادر•الرمسية•إىل•البلدان•املتوسطة•الدخل•بدرجة•أكرب،•ومل•يعد
لالنتعاش•إال•لفترات•قصرية•استجابة•ملختلف•األزمات•املالية•)يف
النقيض وعلى الفترة•1982-1986،•ويف•عامي•1998•و2009(.
من•ذلك،•فإن•التمويل•اخلارجي•يف•شكل•القروض•الثنائية•واملتعددة
التسعينات منتصف حىت منوًا األقل للبلدان باألمهية يتسم األطرافظل
من•القرن•املاضي،•مع•بدء•املبادرة•املتعلقة•بالبلدان•الفقرية•املثقلة
متزايدة• بصورة حتل املنح أصبحت عندما بالديون•يف•عام•1996،
الرأمسايل حساهبا رصيد ارتفع ذلك، على وبناء امليَّسرة. القروض حمل
يف•املائة•من )الذي•يشمل•املنح(•بدرجة•كبرية،•من•متوسط•يبلغ•0.4
الناتج•املحلي•اإلمجايل•للبلدان•األقل•منوًا•للفترة•1987-1996•إىل
يف•املائة•يف•املتوسط•للفترة•1997-2011)4(.•واخنفاض•حصة 1.9
رأس•املال•اخلاص•يف•تكوين•تدفقات•رؤوس•األموال•يف•أقل•البلدان
منوًا•يعكس•اإلحجام•التارخيي•لرأس•املال•اخلاص•عن•الدخول•فيما
يعتربه•استثمارات•حمفوفة•باملخاطر•يف•أقل•البلدان•منوًا.•ومن•الناحية
الفعلية،•محى•ذلك•أقل•البلدان•منوًا•من•موجات•التدفقات•الرأمسالية
اليت•تركت•أثرها•على•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•األخرى،•وكثريًا
ما•زعزعت•استقرارها،•على•مدى•العقدين•املاضيني.•كما•أن•عدم
قدرة•أقل•البلدان•منوًا•على•الوصول•إىل•رأس•املال•اخلاص•كان•يرجع
أيضًا•إىل•القيود•الصارمة•اليت•فرضتها•مؤسسات•بريتون•وودز•على
االقتراض•اخلاص•من•أجل•دفع•تلك•البلدان•إىل•مواصلة•االقتراض
امليسر•يف•سياق•برامج•احلد•من•الديون.•أما•البلدان•اليت•تعاين•من
من• عالية مستويات على تعتمد فتظل حدة، أكثر ديون مشاكل
.)5()IMF, 2010( الديون حتمل على بقدرهتا لالحتفاظ امليسر التمويل

يف•البلدان•املتوسطة•الدخل،•حدث•التحول•العام•إىل•مصادر
التمويل•اخلاصة•بالتوازي•مع•تغري•يف•اجلهات•املتلقية•داخل•كل•بلد،
املاضي، القرن من السبعينات منتصف فمنذ للتمويل. استعماهلا ويف
كان•التمويل•األجنيب•يتوجه•بصورة•متزايدة•إىل•املصارف•والشركات
مثل• صرفة، مالية بتحركات يرتبط منها كثري كان اليت اخلاصة،
عمليات•"جتارة•املناقلة"•واملضاربات•املالية•يف•البلد•املتلقي،•مما•أدى•يف
هناية•املطاف•إىل•خروج•تدفقات•رأمسالية•كبرية.•ويف•نفس•الوقت،

كان•قدر•أقل•من•التمويل•اخلارجي•يتوجه•إىل•الواردات•من•السلع
الرأمسالية•ومدخالت•اإلنتاج.•ويعين•ذلك•أنه•كثريًا•ما•كان•األمر
البلدان• يف االستثمار الدوليني( )املستثمرين املقرضني بقرار يتعلق
على• للحصول بالسعي املقترضني من قرارًا كونه من أكثر النامية
قروض،•غري•أن•البلدان•املتلقية•رحبت•هبذه•التدفقات•يف•بادئ•األمر
على• وإمكانياهتا بأدائها واعترافًا االئتمانية جدارهتا على كدليل
الصعيد•االقتصادي.•غري•أن•ازدياد•"خصخصة"•تدفقات•رؤوس
األموال،•وحقيقة•أهنا•كانت•يف•كثري•من•األحيان•متثل•عمليات•مالية
أسهم• قد احلقيقي، باالستثمار تتصل معامالت متثل مما أكثر حبتة
يف•عدم•استقرارها•بدرجة•أكرب،•حيث•أصبحت•عرضة•لالنتكاس
إىل بالنسبة املعنية لألموال اهلائلة للضخامة ونظرًا املفاجئ. والتوقف
رئيسيًا عاماًل املالية العوملة أصبحت املتلقية، النامية االقتصادات حجم
من•عوامل•زعزعة•االستقرار•بالنسبة•لكثري•من•تلك•االقتصادات.

تدفقات رؤوس األموال وحاالت االنتعاش  -2
واالنكماش في اقتصادات األسواق الناشئة

لقد•أثبتت•التدفقات•املالية•اخلارجية•إىل•االقتصادات•النامية
واالنتقالية•مرارًا•وتكرارًا•أهنا•سيف•ذو•حدين.•فمن•ناحية،•كثريًا•
ما•كانت•وسيلة•لتخفيف•القيود•اليت•يفرضها•ميزان•املدفوعات•
على•النمو•واالستثمار.•ومن•ناحية•أخرى،•كثريًا•ما•أدى•احلجم•
الكبري•للتدفقات•املالية•اخلاصة•وما•تسببه•من•زعزعة•لالستقرار•
إىل•املغاالة•يف•تقييم•أسعار•العمالت،•وحاالت•ازدهار•اإلقراض•
واهنياره،•وفقاعات•أسعار•األصول،•والضغوط•التضخمية،•وتراكم
االلتزامات•األجنبية،•دون•أن•يسهم•ذلك•بالضرورة•ال•يف•النمو•
وال•يف•حتسني•قدرة•البلد•على•خدمة•تلك•االلتزامات.•ويف•كثري•
أو•انعكاس•مسارها التدفقات• أدى•نضوب•هذه• األحيان،• من•
إىل•ضغوط•على•ميزان•املدفوعات•وعلى•متويل•القطاعني•اخلاص•
والعام•على•حد•سواء.•وكانت•أحجام•هذه•التقلبات•ميكن•أن•
النامية البلدان• يف• األصول• أسواق• بالنسبة•حلجم• كبرية• تكون•
املعنية،•وأيضًا•بالنسبة•حلجم•اقتصاداهتا.•ولذلك،•فإن•االعتماد•على
تدفقات•رأس•املال•اخلاص•عادة•ما•كان•يزيد•من•عدم•االستقرار•
النمو يعوق• واملايل،•مما•كان• الكلي• االقتصادي• الصعيدين• على•

على•املدى•الطويل،•بداًل•من•تعزيزه.

القوية)6( الصافية الرأمسالية للتدفقات املاضية احللقات وجتربة
تنطوي•على•دروس•هامة أو•انتكاسات• تباطؤ•حاد• يعقبها• اليت•
رئيسية• موجات ثالث هناك كانت وقد احلايل. للوضع بالنسبة
من•التدفقات•الرأمسالية•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة•قبل•األزمة
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املالية•األخرية:•يف•الفترات•1977-1981،•و1996-1990،•
مجيعها• احللقات هذه وتشترك )الشكل•2-3(. و2007-2002
يف•بعض•السمات•املشتركة.•أواًل،•أهنا•بدأت•مجيعًا•عندما•كانت
نقدية سياسات التباعها نتيجة املتقدمة البلدان يف السيولة وفرة هناك
توسعية،•و/أو•حاالت•عجز•كبرية•يف•ميزان•مدفوعاهتا•مت•متويلها•من
خالل•االقتراض•بالعمالت•الدولية•)بالدوالر•أساسًا(.•ويف•الوقت
بصدمات تتصل كبرية تباطؤ حاالت املتقدمة البلدان شهدت نفسه،
القرن• من السبعينات من الثاين النصف يف النفط صدمة خمتلفة:
املاضي،•وأزمة•املدخرات•والقروض•يف•الواليات•املتحدة،•وأزمة
آلية•أسعار•الصرف•األوروبية،•واألزمة•املالية•يف•اليابان•يف•أوائل
التسعينات•من•القرن•املاضي،•وانفجار•فقاعة•شركات•اإلنترنت
يف•أوائل•العقد•األول•من•القرن•احلايل.•ويف•كل•تلك•األزمات،
لدعم• الفائدة أسعار املتقدمة الدول يف النقدية السلطات خفضت
اقتصاداهتا•ونظمها•املالية.•ويف•ضوء•تلك•التطورات،•كان•يبدو•أن
كانت حيث الدوليني، للمستثمرين مغرية بدائل توفر النامية البلدان

اقتصاداهتا•تنمو•مبعدالت•أسرع•مما•يف•الشمال•وتتيح•فرصًا•للحصول
.)Akyüz, 2012(•على•عائدات•أعلى

وثانيًا،•أن•تقلص•التدفقات•الرأمسالية•الوافدة•أو•انعكاس
مسارها•يف•اقتصادات•األسواق•الناشئة•يف•أواخر•التسعينات•من
القرن•املاضي،•ويف•منتصف•التسعينات،•ويف•منتصف•العقد•األول
من•القرن•احلايل،•أعقبته•زيادات•يف•أسعار•الفائدة•يف•البلدان•املتقدمة.
املتقدمة•كانت البلدان• التوسعية•يف• النقدية• ورغم•أن•السياسات•
رئيسيًا•أسهم•يف•تلك•التحركات•لرؤوس•األموال،•فإن•تلك عاماًل
السياسات•مل•تكن•كافية•وحدها•لتوليد•تدفقات•قوية•إىل•البلدان
البلدان يف الفائدة أسعار ختفيض يسفر مل املثال، سبيل فعلى النامية؛
كبرية• تدفقات توليد عن و1986 1984 عامي بني فيما املتقدمة
إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•ألنه•كان•يتعني•على•املصارف•أن
حتيط• اليت للمخاطر نظرًا كافية بدرجة أرصدهتا وخلق رمسلة تعيد

املنطقة. تلك يف الديون ألزمة نتيجة الالتينية أمريكا يف بأصوهلا

الشكل 2-3

صايف التدفقات الرأمسالية اخلاصة إىل اقتصادات السوق الناشئة، 2012-1978
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باء- كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايلألف- بباليني الدوالرات احلالية

صايف التدفقات اخلاصة، باستثناء تدفقات األسهم اخلارجةصايف التدفقات اخلاصة الوافدة

.UNCTADstat حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•معهد•املالية•الدولية،•قاعدة•بيانات•التدفقات•الرأمسالية؛•ودليل•إحصاءات•األونكتاد املصدر:
بيانات•عام•2012•هي•تقديرات. مالحظة:

التدفقات املتلقية البلدان هبا تستخدم اليت الطريقة كانت وثالثًا،
فعندما البلدان. تلك على أثرها حتديد يف هامًا إضافيًا عاماًل الرأمسالية
فاتورة التدفقات•يف•متويل• كان•جيري•استخدام•نسبة•كبرية•من•

سلع استرياد تتطلب استثمارية مشاريع أو النفطية للواردات مرتفعة
املحلي لالقتصاد االستقرار حتقيق على تساعد كانت فإهنا رأمسالية،
وتدعم•النمو.•غري•أنه•يف•حاالت•أخرى،•عندما•كانت•تدفقات
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رؤوس•األموال•تتوجه•أساسًا•إىل•املصارف•اخلاصة•لتمويل•االستهالك•
أو•االستثمارات•املالية•القائمة•على•املضاربة،•أو•للشركات•لتمويل•
النفقات•اجلارية،•فإهنا•كانت•ُتحِدث•آثارًا•مزعزعة•لالستقرار•)كثريًا•
ما•كانت•قوية(.•فإذا•مل•ُتستخدم•تدفقات•رؤوس•األموال•لتأمني•
الواردات•يف•املقام•األول،•فإهنا•ميكن•أن•تؤدي•إىل•ارتفاع•حقيقي•
قوي•لسعر•العملة•املحلية•مبا•يلحق•ضررًا•بالغًا•بالصناعات•املحلية.•
ويف•بعض•البلدان،•اليت•ميثل•فيها•ارتفاع•سعر•العملة•حجر•الزاوية•يف•
سياسات•مكافحة•التضخم،•كان•يتم•توجيه•تدفقات•رؤوس•األموال•
بشكل•أساسي•إىل•القطاع•اخلاص•من•خالل•إلغاء•قيود•النظم•املالية.•
وأدى•ذلك•إىل•توسع•غري•حمكوم•لالئتمانات•املحلية،•األمر•الذي•
تسبب•يف•اهلشاشة•املالية•املرتبطة•بفقاعات•العقارات•والفقاعات•
املالية•وارتفاع•أسعار•العمالت•والعجز•الكبري•يف•احلساب•اجلاري،•

مما•أفضى•إىل•االهنيار•يف•هناية•املطاف.

وكانت•املوجة•الكربى•األخرية•لتدفقات•رؤوس•األموال•
إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة•تتراكم•يف•الوقت•الذي•كانت•تلك•
االقتصادات•تتغلب•فيه•تدرجييًا•على•آثار•األزمات•املالية•اليت•حدثت•يف•
أواخر•التسعينات•من•القرن•املاضي،•بينما•كانت•االقتصادات•املتقدمة•
تعود•مرة•أخرى•إىل•تبين•موقف•نقدي•توسعي.•وقد•اهنالت•تدفقات•
رؤوس•األموال•أواًل•على•شرق•وجنوب•شرق•آسيا•واالقتصادات•
االنتقالية•يف•وسط•وشرق•أوروبا،•اليت•استأنفت•معدالت•منوها•
السريع•يف•الفترة•2000-2002،•يف•حني•تسارع•منو•الناتج•املحلي•
اإلمجايل•يف•أفريقيا•وأمريكا•الالتينية•وغرب•آسيا•يف•وقت•الحق،•يف•
الفترة•2003-2004.•وفيما•بني•عامي•2005•و2007،•بلغت•
تدفقات•رؤوس•األموال•اخلاصة•إىل•مجيع•املناطق•النامية•مستويات•
غري•مسبوقة:•ففي•عام•2007،•بلغت•تلك•التدفقات•إىل•اقتصادات•
األسواق•الناشئة•8•يف•املائة•من•ناجتها•املحلي•اإلمجايل،•بينما•جتاوز•
إمجايل•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•البلدان•النامية•10•يف•املائة•من•
ناجتها•املحلي•اإلمجايل.•وخالل•تلك•الفترة،•فإن•حنو•80•يف•املائة•من•
هذه•التدفقات•املوجهة•إىل•البلدان•النامية•ذهب•إىل•آسيا،•وهي•أيضًا•
املنطقة•اليت•مثلت•فيها•تدفقات•رؤوس•األموال•اخلاصة•أكرب•نسبة•
من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•)أكثر•من•10•يف•املائة•يف•املتوسط•خالل•
تلك•الفترة،•مقارنة•ب••4.9•يف•املائة•يف•أمريكا•الالتينية،•و4.2•يف•املائة•
يف•أفريقيا(.•كما•تلقت•االقتصادات•االنتقالية•كميات•كبرية•جدًا•
من•رؤوس•األموال•األجنبية•خالل•تلك•الفترة•)12.4•يف•املائة•من•

الناتج•املحلي•اإلمجايل()7(.

وتوقفت•هذه•املوجة•الرئيسية•األخرية•لتدفقات•رؤوس•األموال•
يف•عامي•2008•و2009.•ومل•يكن•ذلك•بالنسق•املألوف،•ألن•
ذلك•االنعكاس•للمسار•مل•حيدث•استجابة•لزيادة•أسعار•الفائدة•يف•
البلدان•املتقدمة•الرئيسية؛•بل•على•العكس•من•ذلك،•فقد•خفضت•
تلك•البلدان•أسعار•الفائدة•يف•حماولة•للتخفيف•من•حدة•األزمة.•بل•
إن•السبب•األرجح•لالنعكاس•تلك•املرة•كان•يتمثل•يف•أن•األزمة•
أذهان• ماثلة•يف• تقدمًا•كانت•ال•تزال• األكثر• املالية• يف•األسواق•
املستثمرين،•مما•جعلهم•ينفرون•من•املخاطرة•بشدة•وحيرصون•على•
إبعاد•املخاطر•عمومًا•عن•حوافظهم•املالية.•ولكن•ذلك•مل•يدم•طوياًل،•
حيث•عادت•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•األسواق•الناشئة•لالزدياد•
مرة•أخرى•يف•عامي•2010•و2011.•ومرة•أخرى،•مل•يكن•ذلك•
املفاجئ"•عادة•ما•تعقبها• املألوف،•ألن•حاالت•"التوقف• بالنسق•
انتكاسات•طويلة•لتدفقات•رؤوس•األموال•املوجهة•إىل•اقتصادات•
 Shin,(•األسواق•الناشئة.•ويؤكد•ذلك•النتيجة•اليت•انتهى•إليها•شني
2011(•من•أن•دورة•التدفقات•املالية•ختضع•هليمنة•دورة•تأثري•املصارف•

الكربى،•اليت•ترتبط•بدورها•بتصورات•تلك•املصارف•للمخاطر.

ومثة•فارق•آخر•يتصل•باملوجات•األخرية•لتدفقات•رؤوس•
األموال•منذ•عام•2004،•ويتمثل•يف•أن•املقابل•الرئيسي•لتلك•التدفقات•
يف•اقتصادات•األسواق•الناشئة•مل•يكن•حاالت•عجز•كبرية•يف•احلساب•
اجلاري،•بل•تراكم•لألصول•األجنبية•)أي•تدفقات•رؤوس•أموال•من•
هذه•االقتصادات(،•مبا•يف•ذلك•االحتياطيات•الدولية.•ويفسر•ذلك•إىل•
حد•كبري•السبب•يف•أن•التوقف•املفاجئ•يف•الفترة•2009-2008•
مل•يتسبب•يف•حدوث•أزمات•اقتصادية•حادة•يف•تلك•البلدان.•وكانت•
اقتصادات•األسواق•الناشئة•يف•أوروبا•هي•االستثناءات•الرئيسية•هلذه•
القاعدة،•حيث•شهدت•حاالت•عجز•هائلة•يف•احلساب•اجلاري،•
كما•عانت•انتكاسة•اقتصادية•حادة•نتيجة•النعكاس•مسار•تدفقات•

رؤوس•األموال•األجنبية.

وتبني•التجارب•األخرية•أن•التدفقات•الرأمسالية•الكبرية•اليت•
يعقبها•"توقف•مفاجئ"•ال•تتسبب•بالضرورة•يف•حدوث•اهنيار•مايل•
فوري•مثلما•يف•"املوجات"•السابقة•لتدفقات•رؤوس•األموال.•وذلك•
يثري•التساؤل•حول•ما•إذا•كانت•حالة•الضعف•املايل•لالقتصادات•
الناشئة•قد•تغريت،•وإذا•كان•األمر•كذلك،•فلماذا.•وما•هي•التحديات•
اليت•تواجهها•تلك•االقتصادات•اآلن؟•وكيف•ميكن•التغلب•عليها؟•

ويتناول•القسمان•التاليان•هذه•األسئلة.
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جيم- األزمة العاملية وتحديات املستقبل

الوضع املالي والسياسات النقدية في البلدان  -1
املتقدمة

تأثريات•األزمة•واالستجابات•على•صعيد• )أ(
السياسات

وخاصة• النامية، البلدان تواجهها اليت التحديات لفهم
اقتصادات•األسواق•الناشئة•اليت•هي•الوجهات•املحتملة•ملوجة•جديدة
من•تدفقات•رؤوس•األموال،•جتدر•اإلشارة•إىل•بعض•السمات•اهلامة
لألزمة•األخرية•واالستجابات•هلا•على•صعيد•السياسات•يف•البلدان

املتقدمة.

املديونية•اخلاصة ازدياد• املالية•األخرية•عن• نتجت•األزمة•
بعد• واسع نطاق على وينتشر املتقدمة. البلدان يف سريعة بصورة
مخس•سنوات•من•اندالع•األزمة•رأي•مفاده•أن•الدين•العام•املفرط•هو
السبب،•وأنه•هو•أيضًا•العقبة•الرئيسية•اليت•حتول•دون•االنتعاش.•غري
أن•ديون•القطاع•اخلاص•هي•اليت•راحت•تزداد•بسرعة•من•منتصف
القطاع• ديون ظلت بينما فصاعدًا، املاضي القرن من التسعينات
العام،•يف•معظمها،•مستقرة،•أو•حىت•اخنفضت•)الشكل•3-3(.
ومل•تبدأ•ديون•القطاع•العام•يف•االزدياد•إال•منذ•عام•2008،•يف
أعقاب•اندالع•األزمة•االقتصادية•العاملية،•نتيجة•حلزم•اإلنقاذ•احلكومية
الواسعة•نطاق،•ولتأثري•عوامل•االستقرار•التلقائية•وتدابري•السياسات
املالية•اإلضافية•الرامية•إلضفاء•االستقرار•على•الطلب•الكلي.•وبغض
النظر•عن•هذا•االرتفاع،•ظلت•الديون•اخلاصة•متاثل•أضعاف•الدين
العام.•ومن•املثري•للدهشة•أن•أيًا•من•اهليئات•االقتصادية،•أو•وكاالت
التصنيف•االئتماين•أو•مديري•املؤسسات•املالية،•كانوا•مدركني•فيما
للديون• السريعة الزيادة هذه مثل عن النامجة املتزايدة للمخاطر يبدو
مربر• وال بالغة، بثقة مفعمني كانوا يبدو ما على فكلهم اخلاصة.
هلا،•يف•كفاءة•األسواق•املالية،•ويف•قدرة•القطاع•اخلاص•املدين•على

الوفاء•بالتزامات•ديونه•)على•العكس•من•القطاع•العام()8(.

ومبجرد•اندالع•األزمة•املالية•هبا،•اليت•أعقبتها•أزمة•اقتصادية
أوسع•نطاقًا،•كان•هناك•تغري•ملحوظ•يف•السلوك•املايل•جلميع•األطراف•-
األسر•املعيشية،•والشركات•املالية•وغري•املالية،•واحلكومات•-•يف•البلدان
املتقدمة•الكربى.•وبعد•سنوات•من•االزدهار•املتصاعد،•قامت•خالهلا
األسواق•املالية•بتغذية•تراكم•فقاعات•أسعار•األصول،•شهدت•األسر
املعيشية•والشركات•فجأة•تدهورًا•دراميًا•يف•ميزانياهتا•العمومية.•فمع
اهنيار•أسعار•ضماناهتم،•وجدوا•من•الصعب•عليهم•أكثر•فأكثر،•إن
مل•يكن•من•املستحيل،•تدوير•ديوهنم،•ناهيك•عن•زيادة•االقتراض.
وعلى•اجلانب•اآلخر•من•دفتر•األصول•واخلصوم،•وجدت•املصارف
يف• مشكوك وسندات متعثرة أو النوعية رديئة بقروض مثقلة نفسها
لتقليص عملية االئتمانات لتدفقات املفاجئ االنقطاع وفرض قيمتها.
مديونية•القطاع•اخلاص،•وهي•العملية•اليت•أدت•إىل•تراجع•حاد•يف
النشاط•االقتصادي.•ومل•يكن•من•املمكن•احتواء•التأثري•االنكماشي
إال•عن•طريق لألزمة•على•النشاط•االقتصادي•يف•االقتصادات•املتقدمة
زيادة•اإلنفاق•العام•املمول•من•الديون•الذي•تنفقه•احلكومات،•اليت
األخري.• املالذ يف واملستهلك واملستثمر املقترض مبثابة تعمل كانت
وتنعكس•هذه•التغريات•املفاجئة•يف•مواقف•صايف•اإلقراض•أو•االقتراض

للقطاعني•اخلاص•والعام•)الشكل•4-3(.

وعندما•اندلعت•األزمة،•تفاعلت•معها•احلكومات•يف•البلدان
املتقدمة•باختاذ•تدابري•مالية•ونقدية•قوية.•فقد•ازداد•اإلنفاق•العام•بشكل
كبري•للغاية،•يف•حني•وفرت•املصارف•املركزية•السيولة•الطارئة•للنظام
املايل•من•أجل•تعويض•االخنفاض•احلاد•يف•اإلقراض•بني•املصارف
واخنفاض•أسعار•الفائدة.•وعندما•بدا•أن•أسوأ•مراحل•األزمة•قد
انقضت،•واعتقد•العديد•من•احلكومات•واملؤسسات•الدولية•)عن
خطأ(•أن•العقبة•الكربى•اليت•حتول•دون•االنتعاش•املستدام•كانت•تتمثل
يف•ارتفاع•الدين•العام،•وليس•يف•عدم•توفر•الطلب•العاملي،•وصل
ذلك•النهج•الداعم•املتعدد•اجلوانب•إىل•هنايته.•وأدى•هبم•اعتقادهم
أن•"حيزهم•املايل"•قد•استنفد•إىل•التحول•حنو•التقشف•املايل،•وبدا

أن•السياسة•النقدية•هي•األداة•الوحيدة•املتاحة•للدعم.
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الشكل 3-3

ديون القطاع اخلاص وإمجايل الديون العامة، بلدان متقدمة خمتارة، 2012-1995
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(
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أملانياإيطاليا

إسبانيااليونان

إمجايل الديون العامةديون القطاع اخلاص

.OECD.StatExtracts•حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•منظمة•التعاون•والتنمية•ويف•امليدان•االقتصادي،•قاعدة•بيانات•املوجزات•اإلحصائية املصدر:
"إمجايل•الدين•العام"•لعام•2012 "إمجايل•الدين•العام"•يف•الواليات•املتحدة•تشري•إىل•"دين•احلكومة•املركزية".•والبيانات•املتعلقة•ب البيانات•املتعلقة•ب مالحظة:

هي•إسقاطات.•
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وملا•كانت•أسعار•الفائدة•قد•وصلت•بالفعل•إىل•أدىن•احلدود
املمكنة،•أو•اقتربت•منها،•فقد•حتولت•املصارف•املركزية•يف•مجيع
االقتصادات•املتقدمة•الكربى•على•حنو•متزايد•إىل•سياسات•"غري
تقليدية"،•مما•أدى•إىل•توسع•سريع•يف•قاعدهتا•النقدية.•وعالوة•على
تواجه اليت• املالية•اخلاصة• املؤسسات• إنقاذ• ذلك،•وباإلضافة•إىل•
املتاعب،•فقد•سعت•إىل•إحياء•االئتمان•والطلب،•كما•سعت•إىل
احلد•من•املخاطر•املتوقعة•لألصول•املالية.•واألهم•من•ذلك،•وافقت
املصارف•املركزية•على•شراء•)أو•متويل•شراء(•السندات•السيادية

حلكوماهتا.•ووسع•ذلك•من•دورها•باعتبارها•مقرض•املالذ•األخري،
كما•زاد•من•عدم•وضوح•احلدود•بني•السياسات•املالية•والنقدية.
العمومية.• ميزانياهتا تضخم عن املركزية املصارف جهود وأسفرت
العقارية•يف•آب/أغسطس•2007 الرهون• أزمة• بداية• ففيما•بني•
العمومية امليزانية• ازدادت• املثال،• وهناية•عام•2012،•على•سبيل•
يف•املائة،•بينما•ازدادت 380 بنسبة Bank of England إنكلترا لبنك
ميزانييت•املصرف•املركزي•األورويب•ومنظومة•االحتياطي•االحتادي•يف
يف•املائة،•على•التوايل. يف•املائة•و221 الواليات•املتحدة•بنسبة•241

الشكل 4-3

صايف اإلقراض/االقتراض حسب القطاع، الواليات املتحدة ومنطقة اليورو، 2012-2000
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(
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بقية العامل

باء- منطقة اليورو ألف- الواليات املتحدة

اإلحصائية. البيانات حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•الواليات•املتحدة،•مكتب•التحليل•االقتصادي؛•واملصرف•املركزي•األورويب،•مستودع املصدر:
مواقف•اإلقراض•الصايف•مبينة•بقيم•إجيابية،•وموافق•االقتراض•الصايف•مبينة•بقيم•سلبية. مالحظة:

واستخدمت•املصارف•املركزية•أدوات•خمتلفة،•تبعًا•هليكل
واحتياجات•اقتصاداهتا.•وينعكس•ذلك•يف•اختالف•تكوينات•ومالمح
اليورو،• منطقة القتصاد املركزية للطبيعة ونظرًا العمومية. ميزانياهتا
قام•املصرف•املركزي•األورويب•بتوفري•السيولة•مباشرة•إىل•القطاع
املصريف،•أساسًا•من•خالل•عملية•إعادة•التمويل•طويلة•األجل•)الشكل
املركزية املصارف• نفذت• ألف()9(.•وباإلضافة•إىل•ذلك،• 5-3
برامج•لشراء•السندات،•مبا•يف•ذلك•برنامج•جديد•للمعامالت•النقدية
املباشرة.•وعلى•النقيض•من•ذلك،•قام•جملس•االحتياطي•االحتادي•يف
الواليات•املتحدة•بتوفري•السيولة•من•خالل•شراء•األوراق•املالية،•ليس

سندات•اخلزانة•فقط•كما•كان•يفعل•بصورة•تقليدية،•ولكن•أيضًا
باء(. السندات•املدعومة•بالرهونات•العقارية•اخلاصة•)الشكل•5-3
وكانت•هذه•املشتريات•الواسعة•لألصول•هتدف•إىل•وقف•تراجع
أسعار•األصول•وإنعاش•اإلنفاق•االستهالكي•ودعم•النمو•االقتصادي.
Bank of اليابان بنك ذلك فعل كما مماثاًل؛ هنجًا إنكلترا بنك واتبع

يف•اآلونة•األخرية. Japan

جزئيًا.• جناحًا املركزية املصارف استراتيجيات وحققت
األورويب•بشراء•كميات املركزي• املصرف• التزام• فإن• وحتديدًا،•
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غري•حمدودة•من•السندات•السيادية•)يف•السوق•الثانوية(•من•بلدان
اهلامش•يف•منطقة•اليورو•)إسبانيا•وأيرلندا•وإيطاليا•والربتغال•واليونان(
أدى•إىل•ختفيض•عالوات•املخاطر•السيادية.•غري•أن•العمليات•الضخمة
لضخ•"نقود•قوية"•مل•ُتترجم•إىل•توسع•يف•اإلقراض•املصريف•للقطاع
اخلاص،•ال•يف•أوروبا•وال•يف•الواليات•املتحدة؛•بل•على•العكس•من
ذلك،•تراجعت•بالفعل•القروض•القطاع•اخلاص•غري•املسددة•كنسبة

مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•)الشكل•3-6(.•والسؤال•املطروح
هو•ما•إذا•كان•فشل•املصارف•يف•زيادة•اإلقراض•يرجع•إىل•عزوفها
عن•اإلقراض•أم•يرجع•إىل•عدم•رغبة•الشركات•واألسر•املعيشية•يف
االقتراض.•على•أن•األمر•الواضح•هو•أن•أزمة•االئتمان•ال•تعود•إىل
نقص•السيولة•لدى•املصارف•أو•إىل•عدم•قدرهتا•على•الوصول•إىل

إعادة•التمويل•من•املصارف•املركزية.

الشكل 5-3

تكوين األصول يف املصرف املركزي األورويب ومصرف االحتياطي االحتادي يف الواليات املتحدة، 2013-2003
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الذهب وحسابات القبض الذهبية
األوراق املالية (مبا فيها األوراق اليت حيتفظ ا ألغراض 

السياسة النقدية)
إقراض املؤسسات االئتمانية يف منطقة اليورو

أصول أخرى
إمجايل األصول

الذهب وأصول أخرى
أوراق اخلزانة (أوراق وسندات)
أوراق مالية مضمونة برهونات

مبادالت سيولة املصارف املركزية
إمجايل األصول

ألف- املصرف املركزي األورويب
(بباليني الدوالرات)

باء- االحتياطي االحتادي يف الواليات املتحدة
(بباليني الدوالرات)

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•مصرف•االحتياطي•االحتادي•يف•الواليات•املتحدة،•قاعدة•بيانات•العوامل•املؤثرة•على•موازنات•االحتياطي؛• املصدر:
واملصرف•املركزي•األورويب،•مستودع•البيانات•اإلحصائية.

ويبدو•أن•املصارف•يف•منطقة•اليورو•راحت•تستخدم•السيولة
املركزي•األورويب•كوسيلة•إلعادة اليت•وفرها•املصرف• اإلضافية•
متويل•نفسها•أو•ملراكمة•الودائع•لدى•املصرف•املركزي•األورويب
نفسه:•فقد•ارتفعت•ودائع•املصارف•التجارية•لدى•املصرف•املركزي
بليون•يورو•خالل األورويب•إىل•مستوى•عال•بصورة•قياسية•بلغ•80
عام•2012.•ويف•الوقت•نفسه،•تبني•الدراسات•االستقصائية•اليت
أجراها•املصرف•املركزي•األورويب•للمشاريع•الصغرية•واملتوسطة
احلجم•يف•منطقة•اليورو•أن•نشاط•اإلقراض•ال•يزال•منخفضًا•للغاية،
وهو•ما•ال•يرجع•فحسب•إىل•ضعف•الطلب•على•االئتمانات،•ولكن

أيضًا•ألن•الشركات•جتد•صعوبة•يف•احلصول•على•قروض.•وُيعترب
على•أن•أسواق•االئتمان•يف•منطقة•اليورو•ال•تزال•خمتلة ذلك•دلياًل

بدرجة•كبرية.

ويوفر•التاريخ•االقتصادي•أدلة•على•بطء•تعايف•االئتمانات
يف•أعقاب•األزمات•املالية•الكربى،•وال•خيتلف•احلال•يف•هذه•املرة.
فاألطراف•اخلاصة•يف•منطقة•اليورو•واليابان•والواليات•املتحدة•تعمد
إىل•زيادة•مدخراهتا•أو•اكتناز•النقد•أو•سداد•الديون،•وبالتايل،•فإن
القروض• متويل إعادة على كبري حد إىل يقتصر االئتمان على طلبها
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اليت•تصل•مرحلة•االستحقاق.•وكثري•من•تلك•األطراف•ممن•هم•على
استعداد•للمزيد•من•االقتراض•يواجهون•صعوبة•يف•احلصول•على
دخلهم• استمرار مبستقبل حييط الذي اليقني عدم بسبب ائتمانات

وبقيمة•ضماناهتم.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•حيتاج•العديد•من•املصارف
إىل•إعادة•رمسلتها•بسبب•تدهور•احلوافظ•املالية•لقروضها،•وهو•ما•حيد

بدرجة•أكرب•من•قدرهتا•على•توفري•االئتمانات.

الشكل 6-3

القاعدة النقدية واملطالبات املصرفية على القطاع اخلاص، 2012-2001
)نسبة•مئوية•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(
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باء- منطقة اليوروألف- الواليات املتحدة

القاعدة النقدية (العمود األمين)املطالبات املصرفية علي القطاع اخلاص

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدتا•بيانات•اإلحصاءات•املالية•الدولية•والتوقعات•االقتصادية•العاملية. املصدر:
تتناظر•القاعدة•النقدية•ملنطقة•اليورو•مع•العمالت•النقدية•امُلصَدَرة•وديون•املصرف•املركزي•للمؤسسات•املودعة. مالحظة:

"فخ وفشل•التوسع•النقدي•يف•تعزيز•اإلنفاق•اخلاص•هو•تذكري•ب
)1973/1936(،•وهو•الفخ•الذي كيزن بالتحليل تناوهلا اليت السيولة"
باملوجودات االحتفاظ االقتصادية الفاعلة األطراف تفضل حيدثعندما
من•استثمار•األموال•يف•املجاالت•اليت•تنطوي•على•خماطر النقدية•بداًل
عالية•خلسارة•رأس•املال.•وتشري•أدلة•متناثرة•إىل•أن•ذلك•رمبا•كان•حيدث
الصناعات هبا حتتفظ اليت السائلة االحتياطيات بلغت فقد ما: بدرجة
أكثر•من•3 والنظام•املصريف•يف•الواليات•املتحدة•يف•هناية•عام•2012
تريليون•دوالر،•أي•ما•يزيد•بأربع•مرات•عن•حزمة•التحفيز•اليت•بلغ
بليون•دوالر•اليت•مت•توفريها•مبوجب•قانون•اإلنعاش 831 حجمها
وإعادة•االستثمار•األمريكي•عام•2009.•وتقول•إحدى•الدراسات
احلديثة•إن•ما•يقرب•من•نصف•هذا•املبلغ•كان•"زائدًا"•عن•املتطلبات
االحترازية•املعقولة؛•وتقدِّر•أنه•لو•كان•قد•مت•توجيهه•حنو•استثمارات
وقلص• العمل فرص من املاليني خلق على ساعد قد لكان إنتاجية،

.)Pollin et al., 2011(•يف•املائة معدل•البطالة•إىل•أقل•من•5

وتراكمت•خمزونات•مماثلة•لدى•االقتصادات•الكربى•األخرى،
مما•يشري•إىل•أن•"الدافع•االحترازي"•لالحتفاظ•بأصول•سائلة•يقوض

الرخيصة السياسات•الستخدام•رؤوس•األموال• حماوالت•صناع•
الطلب.• ونقص العصبية من يعاين اقتصاد يف احلياة لبث كوسيلة
التقديرات•األخرية•إىل•أن املثال،•تشري• اليابان،•على•سبيل• ففي•
تريليون•دوالر،•أي األصول•السائلة•للشركات•تبلغ•حوايل•2.8
يف•املائة•عما•كانت•عليه•يف•عام•2007.•وباملثل،•يف بزيادة•75
بليون• 7 000 حبوايل حاليًا املعيشية األسر حتتفظ اليورو، منطقة
يورو•يف•شكل•عمالت•وودائع،•بينما•حتتفظ•الشركات•غري•املالية

بليون•يورو)10(. 2 حبوايل•031

جمموعة• هبا حتتفظ اليت اخلاملة السيولة بني التعايش وهذا
الفاعلة•االقتصادية•ونقص•السيولة•الذي•تعاين•منه من•األطراف•
يف االنتقال" آلية "اختالل على جديد دليل هو أخرى أطراف
األسواق•النقدية•واملالية.•كما•يشري•إىل•أن•االستجابات•على•صعيد
يتلقون• ملن أفضل استهدافًا تتضمن أن ينبغي العامة السياسات
وسيلة جتد النقدية للسلطات ينبغي أخرى، وبعبارة امُلصَدَرة. النقود
الستخدامها• حقًا حتتاجها اليت الفاعلة لألطراف االئتمانات لتوفري

منتجة. بطريقة
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الشكل 7-3

صايف التدفقات الرأمسالية الوافدة واخلارجة، 2012-2005
)بباليني•الدوالرات•احلالية(
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االستثمار املباشر األجنيب: تكبد اخلصوم
املحافظ املالية: تكبد اخلصوم

املشتقات املالية: تكبد اخلصوم
االستثمارات األخرى: تكبد اخلصوم

صايف األخطاء واإلغفاالت
ميزان احلساب اجلاري

االستثمار املباشر األجنيب: حيازة األصول املالية
املحافظ املالية: حيازة األصول املالية

املشتقات املالية: حيازة األصول املالية
االستثمارات األخرى: حيازة األصول املالية

التغري يف األصول االحتياطية
ميزان احلساب الرأمسايل

باء- االحتاد األورويبألف- الواليات املتحدة

دال- أقل البلدان منوًاجيم- البلدان النامية

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•إحصاءات•ميزان•املدفوعات. املصدر:
67•من•البلدان•النامية•)باستثناء•أقل•البلدان•منوًا(•و28•من•أقل•البلدان•منوًا. ال•تتوفر•بيانات•إال•ل مالحظة:



123 تقرير التجارة والتنمية، 2013

التأثري•على•تدفقات•رؤوس•األموال )ب(•
تضمن•القسم•الفرعي•السابق•وصفًا•لألوضاع•النموذجية•
املواتية•للتدفقات•الرأمسالية•القوية•من•البلدان•املتقدمة.•ومن•األرجح،•
يف•واقع•األمر،•أن•تكون•مواتية•لزيادة•التدفقات•اخلارجة•أكثر•من•تلك•
األوضاع•اليت•كانت•سائدة•يف•بداية•"موجات"•التدفقات•السابقة.•
ويرجع•ذلك•إىل•الفارق•الكبري•يف•سعر•الفائدة•لصاحل•البلدان•النامية•
وضخامة•حجم•السيولة•املتوفرة•يف•النظام•املصريف•واخنفاض•الطلب•
على•االئتمان•يف•البلدان•املتقدمة.•ورغم•حدوث•زيادة•حادة•يف•
اقتراض•القطاع•العام•بعد•اندالع•األزمة•املالية•مباشرة،•فإن•التحول•
الالحق•إىل•سياسة•التقشف•املايل•واحلد•من•الدين•العام•يتسببان•أيضًا•
يف•اخنفاض•الطلب•على•االئتمانات•العامة.•غري•أن•هذه•األوضاع•
مل•تسفر•عن•تدفقات•قوية•ومتواصلة•لرؤوس•األموال•من•البلدان•

املتقدمة؛•بل•إن•هذه•التدفقات•كانت•متقلبة•للغاية.

وقد•اخنفضت•تدفقات•رؤوس•األموال•اخلارجة•من•الواليات•
املتحدة•بشكل•كبري•بعد•اندالع•األزمة•مباشرة،•بل•وكانت•هناك•
زيادة•يف•التدفقات•الوافدة•إليها•يف•عام•2008،•مبا•يدل•على•استمرار•
تصور•ذلك•البلد•باعتباره•"ميناًء•آمنًا•وسط•العواصف"،•حىت•على•
الرغم•من•أن•العواصف•قد•بدأت•هناك.•وانتعشت•التدفقات•اخلارجة•
من•الواليات•املتحدة•جزئيًا•يف•السنوات•الالحقة،•وإن•شهدت•تقلبًا•
ملحوظًا،•وظلت•أقل•من•مستوياهتا•يف•فترة•ما•قبل•األزمة•)الشكل•
3-7•ألف(.•ويبني•ذلك•أن•العوامل•املذكورة•أعاله•ليست•شروطًا•
كافية•إلحداث•مثل•هذه•التدفقات؛•فهناك•عوامل•أخرى،•مثل•املناخ•
العام•النعدام•اليقني،•ميكن•أيضًا•أن•تؤثر•تأثريًا•كبريًا•على•حجم•
التدفقات•الرأمسالية•)Shin, 2011(،•على•النحو•الذي•تبينه•املناقشة•أدناه.

وخالفًا•للحالة•يف•الواليات•املتحدة،•فإن•تدفقات•رؤوس•
األموال•الوافدة•إىل•اليابان•واخلارجة•منها•قد•انتعشت•بسرعة•بعد•قدر•
من•االنكماش•يف•السنوات•اليت•أعقبت•اندالع•األزمة•مباشرة،•بل•
وجتاوزت•تدفقات•ما•قبل•األزمة،•حيث•أصبحت•تستأثر•مبا•يتراوح•
بني•10•يف•املائة•و15•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•الفترة•
2010-2011.•وظلت•تدفقات•احلوافظ•املالية•يف•عام•2011•
مرتفعة•نسبيًا،•مع•استفادة•املستثمرين•واملضاربني•من•أسعار•الفائدة•
اليت•تقترب•من•الصفر•يف•االقتراض•بالني•واستثماره•يف•اخلارج.•
وكان•هذا•االنتعاش•لتدفقات•رؤوس•األموال•اخلارجة•من•اليابان•
يستفيد•يف•جانب•منه•من•البيئة•اإلقليمية•الداعمة•يف•شرق•وجنوب•
شرق•آسيا،•وهو•ما•خيتلف•اختالفًا•بينًا•عن•احلالة•السائدة•يف•أوروبا.

أما•يف•أوروبا،•فقد•حدث•انكماش•متزامن•يف•تدفقات•رؤوس•
األموال•الوافدة•واخلارجة•على•حد•سواء•)الشكل•3-7•باء(.•وحبلول•

عام•2011،•كانت•التدفقات•الرأمسالية•تعادل•أقل•من•20•يف•املائة•
من•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•مقارنة•بأكثر•من•30•يف•املائة•خالل•
الفترة•2005-2007.•كما•تراجعت•بعض•مكونات•تلك•التدفقات•
بصورة•حادة.•فعلى•سبيل•املثال،•اخنفضت•تدفقات•احلوافظ•املالية•
اخلارجة•من•منطقة•اليورو•من•386•1•بليون•دوالر•يف•عام•2005•
إىل•288•بليون•دوالر•فحسب•يف•عام•2010،•بل•وحتولت•إىل•
السلب•يف•عام•2011.•وكان•تقلص•التدفقات•الرأمسالية•من•وإىل•
البلدان•األوروبية•يعكس•التوقف•املفاجئ•لتحركات•االئتمانات•فيما•
بني•املناطق•بسبب•األزمة.•فقبل•األزمة،•كانت•سهولة•احلصول•على•
مجيع•أنواع•التمويل•عرب•احلدود•تغذى•االختالالت•املتنامية•داخل•
املشاكل• أسباب• اليت•كانت•سببًا•رئيسيًا•من• األورويب،• االحتاد•
احلالية.•ويتصل•بذلك•أيضًا•من•"ركود•امليزانيات•العمومية"•الذي•
جعل•املصارف•حتجم•عن•اإلقراض•يف•الداخل•واخلارج•على•حد•
سواء،•وهو•املر•الذي•كان•أعمق•وأطول•يف•أوروبا•مما•كان•عليه•يف•
غريها•من•االقتصادات•املتقدمة،•حيث•سارت•عملية•إعادة•رمسلة•

.)Koo, 2011(•املصارف•بشكل•أسرع

وحتركات•رؤوس•األموال•داخل•أوروبا•تعيد•إنتاج•جانب•
كبري•من•نسق•"املركز•-•اهلامش"•الذي•عاىن•منه•العديد•من•البلدان•
النامية•يف•املاضي.•ففي•الفترة•اليت•سبقت•األزمة،•مسحت•األسواق•
املالية•املتكاملة•للمصارف•التجارية•يف•البلدان•األوروبية•الرئيسية•
)أملانيا•وفرنسا•واململكة•املتحدة(•بالتوسع•يف•انكشافها•عرب•احلدود•يف•
دول•"اهلامش"•يف•منطقة•اليورو.•إال•أن•املصارف•األوروبية•عمدت•
بالنسبة• انكشافها•بدرجة•كبرية• تقليل• الالحقة•إىل• السنوات• يف•
لنظرائها•يف•اهلامش•)الشكل•3-8(.•ويف•مواجهة•التقلبات•وانعدام•
اليقني•يف•األسواق،•بدأت•املصارف•يف•الدول•األوروبية•األساسية•
تقلص•مطالباهتا•بالنسبة•لبلدان•اهلامش•يف•عام•2008.•وظل•ذلك•
يتبع•اجتاهًا•نزوليًا،•حيث•سجل•اخنفاضًا•قدره•51•يف•املائة•من•
الربع•األول•من•عام•2008•إىل•الربع•الرابع•من•عام•2012،•ومن•
املرجح•أن•يكون•االخنفاض•أكرب•من•ذلك•بكثري•إذا•ما•ُأدرجت•
بلدان•اهلامش•األخرى)11(.•فقد•تراجع•حجم•مطالبات•املصارف•
األملانية•بالنسبة•هلامش•أوروبا•بنحو•50•يف•املائة•من•الذروة•اليت•
بلغتها•قبل•األزمة•حىت•هناية•عام•2012،•حيث•اخنفضت•من•أقل•
من•600•بليون•يورو•إىل•300•بليون•يورو•)BIS, 2013(.•وعلى•
مستوى•فرادى•املصارف•األوروبية،•اخنفضت•القروض•املستحقة•
ملصارف•اهلامش•بنسبة•30-40•يف•املائة.•فعلى•سبيل•املثال،•خفض•
مصرف•HSBC•حيازاته•يف•مصارف•اهلامش•يف•منطقة•اليورو•بنسبة•
39.5•يف•املائة•يف•غضون•أربعة•أشهر•فحسب،•بينما•خفضتها•
جمموعة•اللويدز•Lloyds•بنسبة•28•يف•املائة•خالل•الفترة•نفسها•

.)Goff and Jenkins, 2011(
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وكان•منط•تدفقات•رؤوس•األموال•خمتلفًا•فيما•بني•البلدان
املتقدمة،•وهو•ما•قد•يكون•راجعًا•إىل•اختالف•من•يتلقون•تلك
بلدان الرأمسالية•من•وإىل• للتدفقات• الشديد• فالتراجع• التدفقات.•
منطقة•اليورو•كان•يرجع•أساسًا•إىل•التطورات•اليت•استجدت•فيما
بني•املناطق.•أما•تدفقات•رؤوس•األموال•اخلارجة•من•اليابان،•من
املالية،•رمبا•ألهنا تتأثر•بشدة•من•جراء•األزمة• ناحية•أخرى،•فلم•
كانت•تستهدف•أساسًا•اقتصادات•األسواق•الناشئة•والبلدان•النامية
يف•آسيا•ممن•مل•تتأثر•بشدة•باألزمة.•أما•بالنسبة•للواليات•املتحدة،
من• بغريها قوية صالت تربطها كانت فقد رئيسي، مايل كمركز
االقتصادات•املتقدمة•وباقتصادات•األسواق•الناشئة•على•حد•سواء.

غري•أن•القوى•الرئيسية•املولدة•لتحركات•رؤوس•األموال•كانت•هي
البلدان• خمتلف يف الرئيسية مكاتبها كانت اليت الكبرية، املصارف
تعامل•حتركات•رؤوس•األموال•بناء•على•مصاحلها،•حيث•كانت
من• نشأت قد تكون أن ميكن ثالثة بلدان حنو إمجالية تدفقات تولد
مباشرة• صلة بالضرورة هناك فليست وبالتايل، خمتلفة. بلدان عدة
بني•أوضاع•االقتصاد•الكلي•واألوضاع•النقدية•السائدة•يف•بلد•معني
وبني•قيمة•تدفقات•رؤوس•األموال•الوافدة•إليه•واخلارجة•منه.•فهذه
األوضاع•قد•تشجع•أو•تعرقل•احلوافز•اليت•تدفع•املصارف•الدولية
لزيادة•تدفقاهتا•من•رؤوس•األموال•الدولية،•واليت•قد•تنشأ•لذلك•من

فروعها•يف•خمتلف•البلدان.

الشكل 8-3

االحتاد األورويب: انكشاف املصارف التجارية ببلدان املركز أمام بلدان اهلامش، 2012-2001
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حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•مصرف•التسويات•الدولية،•قاعدة•بيانات•اإلحصاءات•املصرفية•املوحدة. املصدر:
بلدان•املركز•هي•أملانيا•وفرنسا•واململكة•املتحدة.• مالحظة:

التأثيرات في االقتصادات النامية واالستجابات  -2
على صعيد السياسات العامة فيها

عوامل هناك أن باء القسم ناقشها اليت التارخيية التجربة تبني
عديدة•تلعب•دورًا•يف•حتديد•حركات•رؤوس•األموال•من•البلدان
املتقدمة•إىل•البلدان•النامية.•وحىت•األزمة•العاملية•على•األقل،•كانت
مجيع•موجات•التدفقات•الرأمسالية•القوية•من•البلدان•املتقدمة•إىل
النامية•تبدأ•من•خالل•"عوامل•دفع"•تتعلق•باألوضاع•يف البلدان•

البلدان•املتقدمة.•ولكن•باإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•هناك•أيضًا•"عوامل
البلدان بالطلب•على•رؤوس•األموال•األجنبية•يف• تتعلق• جذب"•
النامية،•وهو•ما•يؤثر•على•حجم•واجتاه•تدفقات•رؤوس•األموال•من

هذه•البلدان•وإليها.

يتناول االقتصادية للقياسات مترين نتائج ويعرض•اإلطار•1-3
اقتصادًا• بالتحليل•حمددات•تدفقات•رؤوس•األموال•اليت•تلقاها•19
من•اقتصادات•األسواق•الناشئة•بني•عامي•1996•و2012.•وتبدو
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الفوارق•يف•معدالت•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•وعائدات•االستثمارات
املالية•مبثابة•متغريات•تفسريية•إىل•حد•كبري.•فاملعدالت•األوىل•تشري•إىل
أن•معدالت•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•يف•اقتصادات•األسواق•الناشئة
أثر• هلا كان املتقدمة للبلدان السبعة جمموعة يف عليه هي مما األسرع
إجيايب•على•التدفقات•الرأمسالية•من•البلدان•املتقدمة•إىل•اقتصادات
األسواق•الناشئة؛•بينما•تقدر•العائدات•الثانية•األثر•اإلجيايب•لفروق
أسعار•الفائدة•بني•اقتصادات•األسواق•الناشئة•والواليات•املتحدة،
بعد•تعديلها•ملراعاة•املكاسب•أو•اخلسائر•النامجة•عن•التغريات•يف
أسعار•الصرف.•وملا•كانت•هذه•املتغريات•جتمع•بني•مؤشرات•من

بلدان•املصدر•والبلدان•املتلقية•على•حد•سواء،•فإن•من•املمكن•النظر
أهنا•"عوامل•جذب"•و"عوامل•دفع"•على•حد•سواء. إليها•على•
وكانت•تصورات•املخاطر•يف•البلدان•املتقدمة•هي•حصرًا•"عامل
سلبية.• عالمة تظهر وهي العملية، هذه يف املحدد الرئيسي الدفع"
ويعين•ذلك•أن•ازدياد•تصورات•املخاطر•يف•البلدان•املتقدمة•يثبط
تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة.•وبنفس
القدر،•فإن•مؤشرات•أسواق•األوراق•املالية•يف•اقتصادات•األسواق
ومتثل لتدفقات، املتلقية االقتصادات يف املستثمرين ثقة تعكس الناشئة

بالتايل•"عامل•جذب".

اإلطار 1-3

تدفقات رؤوس األموال إىل اقتصادات األسواق الناشئة:
بعض عالقات االقتصاد القياسي

يعرض•هذا•اإلطار•نتائج•لعملية•اقتصاد•قياسي•تتناول•بالتحليل•حمددات•تدفقات•رؤوس•األموال•اليت•تلقاها•19
من•اقتصادات•األسواق•الناشئة•فيما•بني•عامي•1996•و2012.

املحلي• الناتج من مئوية كنسبة الرأمسالية التدفقات بصايف مقيسة األموال، رؤوس تدفقات هو هنا التابع واملتغري
اإلمجايل.

هي: املتبقية التفسريية واملتغريات

• الفارق•بني•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•احلقيقي•القتصادات•األسواق•الناشئة•ومعدل•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•ملجموعة	
G-DIFF)(.•فالفارق•اإلجيايب•يدل•على•أن•منو•اقتصادات•األسواق•الناشئة•كان•أسرع•من•منو•االقتصادات•املتقدمة، السبعة

يف•حني•يدل•الفارق•السليب•على•عكس•ذلك.

• مؤشرات•البورصة•الوطنية•)NSEI(•تقيس•أداء•أسواق•األسهم•للشركات•اليت•يشملها•املؤشر.•والتغري•يف•مؤشر•ميثل•التغريات	
واملخاطر. للعوائد املستثمرين توقعات يف

• التالية•	 يومًا 30 ال لفترة األسهم لسوق املتوقعة التقلبات يقيس )VIX( اخليار لعقود شيكاغو بورصة يف التقلبات مؤشر
بالنقاط•املئوية؛•وكلما•ارتفعت•القيم،•أشار•ذلك VIX•ويقاس•مؤشر•.S&P 500•ألسعار•عقود•اخليار•املستندة•إىل•مؤشر

التالية. يومًا 30 بصورة•حادة•على•مدى•ال S&P 500 مؤشر تقلب يتوقعون املستثمرين أن إىل

• عائدات•استثمارات•األسواق•الناشئة•)EMIR(•متثل•الفارق•بني•أسعار•الفائدة•يف•األسواق•الناشئة•ويف•الواليات•املتحدة	
عليه• حيصل أن ميكن ما تعادل وهي املعنية. الناشئة السوق عملة سعر ارتفاع ملعدل وفقًا تعديلها مع السنة، ربع بداية يف
أعلى،• فائدة معدل تعطي حملية أصول يف واالستثمار منخفض فائدة بسعر ما بعملة االقتراض طريق عن األجنيب املستثمر

الصرف. سعر تقدير طريق عن وتصحيحها
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البيانات

اقتصادًا•من•اقتصادات•األسواق•الناشئة:•األرجنتني، تغطي•بيانات•تدفقات•رؤوس•األموال•هلذه•التقديرات•19
إكوادور،•إندونيسيا،•أوروغواي،•الربازيل،•بولندا،•بريو،•تايلند،•مجهورية•كوريا،•جنوب•أفريقيا،•رومانيا،•سنغافورة،
شيلي،•الصني،•الفلبني،•كولومبيا،•ماليزيا،•املغرب،•املكسيك،•اهلند.•ومت•استخالص•البيانات•الفصلية•للفترة•من•الربع•األول
من•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•ميزان•املدفوعات،•واستكملت إىل•الربع•الرابع•من•عام•2012 من•عام•1996

من•مصادر•وطنية.

أما•بيانات•الناتج•املحلي•اإلمجايل•احلقيقي•الفصلية،•فهي•مستمدة•من•صندوق•النقد•الدويل،•اإلحصاءات•املالية
للتعداد.•وُأخذت•بيانات•املتغريات X12•الدولية،•ومن•مصادر•وطنية.•وجرى•تعديلها•بصورة•مومسية•باستخدام•طريقة

Bloomberg،•وصندوق•النقد•الدويل،•اإلحصاءات•املالية•الدولية،•ومصادر•وطنية. بلومربغ بيانات قاعدة من املتبقية

النتائج
يبني•اجلدول•أدناه•نتائج•االحندار•استنادًا•إىل•البيانات•املركبة.•ومت•تقدير•منوذج•البيانات•املركبة•ذي•اآلثار•الثابتة

)GLS(•واألخطاء•املعيارية•القوية. املعممة الصغرى املربعات باستخدام

لتفسري• إحصائية داللة على تنطوي األربعة التفسريية املتغريات كانت الفترة، ملجمل أنه على ويدل•العمود•)1(
تدفقات•رؤوس•األموال•يف•األسواق•الناشئة.•وبشكل•أكثر•حتديدًا،•تبني•النتائج•أنه•كلما•اتسع•الفارق•يف•منو•الناتج
املحلي•اإلمجايل،•فإن•الزيادة•يف•مؤشر•بورصات•اقتصادات•األسواق•الناشئة•والزيادة•يف•فارق•عائد•االستثمار•يكون•هلما
أثر•إجيايب•على•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة.•وعلى•العكس•من•ذلك،•فإن•ازدياد•درجة•نفور
VIX(•ترتبط•باخنفاض•تدفقات•رؤوس•األموال•يف•اقتصادات•األسواق•الناشئة. مبؤشر )مقيسة املخاطرة من املستثمرين

واستخدمت•التقديرات•املتكررة•للمعامالت•لتقييم•استقرار•املعاِمالت.•وتبني•النتائج•تغيريات•يف•املعاِمالت•مبرور
الوقت،•حيث•تشري•إىل•حدوث•انقطاع•حوايل•عام•2005.•ولذلك،•مت•تقسيم•الفترة•الكاملة•إىل•فترتني•فرعيتني:•1996-
التقلب باستثناء أنه، تظهر وهي )الربع•األول(•و2005-2012.•وُتعرض•نتائج•االحندار•يف•العمودين•)2(•و)3(. 2005
السابقة.• الفترة يف عليه كان مما بكثري أكرب يف•مؤشر•S&P 500،•كان•أثر•املتغريات•التفسريية•يف•الفترة•بعد•عام•2005
اليت• املالحظة مع النتائج هذه وتتفق وحىت•الفارق•يف•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•مل•يكن•ذا•بال•يف•الفترة•2005-1996.
تفيد•أن•استراتيجيات•جتارة•املناقلة•للمستثمرين•قد•أسهمت•يف•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة

خالل•فترة•اخنفاض•أسعار•الفائدة•يف•الواليات•املتحدة.•وتبني•أن•معاِمالت•املتغريين•اآلخرين•قد•ظلت•مستقرة.

واستنادًا•إىل•املتغريات•التفسريية•األربعة،•تراجعت•أيضًا•التدفقات•الرأمسالية•القصرية•األجل•)أي•الفرق•بني•صايف
أثر متوقع،•كان كما•هو ،)4 )العمود الفترة ملجمل وبالنسبة املباشر•األجنيب•الداخل(. وصايف•االستثمار الرأمسالية التدفقات
عائدات•االستثمار•على•التدفقات•الرأمسالية•القصرية•األجل•أكرب•من•أثرها•على•إمجايل•تدفقات•الرأمسالية،•يف•حني•أظهرت
مماثلة• أمناطًا يظهران ومها الفرعيتني. للفترتني النتائج املتغريات•الثالثة•األخرى•معاِمالت•أقل.•ويبني•العمودان•)5(•و)6(
لألمناط•اليت•لوحظت•يف•إمجايل•التدفقات•الرأمسالية:•فقد•كانت•آثار•فروق•منو•الناتج•املحلي•اإلمجايل•ومؤشرات•بورصات
.2005-1996 الفترة يف عليه كانت مما بكثري أعلى األسواق•الناشئة•وعائدات•االستثمار•يف•الفترة•2012-2005
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نتائج التراجع بالنسبة القتصادات السوق الناشئة، 2012-1996
)املتغري•التابع:•التدفقات•الرأمسالية•كنسبة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل(

التدفقات•الرأمسالية•الداخلة
التدفقات•الرأمسالية•الداخلة•

)باستثناء•االستثمار•املباشر•األجنيب(
)1()2()3()4()5()6(

الفترة
–1996
2012

–1996
2005

–2005
2012

–1996
2012

–1996
2005

–2005
2012

عوامل اجلذب
Ln(NSEI) (+)***1.704***1.068***3.421***1.272***0.800***3.117

عوامل الدفع
VIX (-)***0.115-***0.097-***0.111-***0.094-***0.080-***0.090-

اجلمع بني النوعني من العوامل
G-DIFF (+)***0.1350.050***0.321***0.110**0.069***0.263

EMIR (+)**0.183**0.099***0.250***0.204**0.129***0.277

683732683732عدد•املالحظات
191819191819عدد•البلدان

066525559•0665255591•1املجموع•الكلي•)املالحظات•غري•املتوازنة(

R-squared0.4450.4470.5090.3360.3260.416
F-test***33.096***19.389***25.302***23.94***11.572***17.347

Durbin-Watson1.4421.5331.7401.4651.6161.710
F-test on fixed effects***31.010***19.038***25.201***15.938***9.264***15.947

R-squared (without fixed effects)0.1480.0920.0940.1530.1150.103

Note: Estimation used Generalized Least Squares with cross-section weights and was based on panel data and quarterly data.

*** Significant at 1 per cent.

 ** Significant at 5 per cent.

* Significant at 10 per cent.

ويبدو•أن•كل•هذه•العوامل•كان•هلا•أثر•كبري•على•تدفقات
رؤوس•األموال.•غري•أن•هناك•عوامل•أخرى•رمبا•كان•هلا•أيضًا•آثار
عكسية•يف•نفس•الوقت•-•وهو•ما•يبدو•أنه•كان•احلال•خالل•اجلانب
األعظم•من•عامي•2011•و2012،•وأيضا•يف•النصف•األول•من
عام•2013.•إذ•يبدو•أن•بعض•عوامل•الدفع•)وخاصة•األوضاع
النقدية(•يف•البلدان•املتقدمة•كان•هلا•أثر•إجيايب•على•تدفقات•رؤوس
األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•يف•حني•كانت•عوامل•دفع
أخرى،•مثل•ازدياد•تصورات•املخاطر•املالية•تثبط•مثل•هذه•التحركات
لرؤوس•األموال.•وقد•يفسر•ذلك•التقلبات•الكبرية•هلذه•التدفقات

الرأمسالية،•وانعدام•اليقني•بشأن•احتمال•حدوث•موجة•كبرية•جديدة
من•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•األسواق•الناشئة•مماثلة

ملا•حدث•يف•الفترة•2007-2003.

التدفقات من• جديدة• موجات• حدوث• أن• حني• ويف•
الرأمسالية•يتوقف•إىل•حد•بعيد•على•الظروف•يف•البلدان•املتقدمة،•
فإن•األثر•الذي•ميكن•أن•يتركه•ذلك•على•البلدان•النامية•يعتمد•
بدرجة•كبرية•على•الوضع•االقتصادي•وعلى•سياسات•احلكومة•
يف•هذه•البلدان•األخرية.•ويف•ذلك•الصدد،•كانت•األزمة•األخرية
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تنطوي•بعض•السمات•الفريدة•اليت•ميكن•أن•توفر•دروسًا•قيمة•
للمستقبل.•فعلى•العكس•من•األزمات•املالية•السابقة،•مل•يتحول•
التوقف•املفاجئ•للتدفقات•الرأمسالية•بوجه•عام•إىل•مشكالت•يف•
ميزان•املدفوعات،•أو•إىل•أزمات•مالية•حملية،•وإن•كانت•االستثناءات
الرئيسية•تتمثل•يف•عدد•من•بلدان•وسط•وشرق•أوروبا•)كما•ذكر
أعاله(.•وبالتايل،•ميكن•استخدام•السياسة•املالية•لدعم•االقتصاد•
احلقيقي•أكثر•من•استخدامها•إلنقاذ•النظام•املصريف،•مبا•يؤدى•إىل
انتعاش•سريع•لنمو•الناتج•املحلي•اإلمجايل،•وإن•مل•يكن•مبعدالت•

ما•قبل•األزمة.

ويتوقف•تأثري•الصدمات•املالية•على•البلدان•النامية•بشكل•
حاسم•على•حالتها•يف•فترة•ما•قبل•األزمة.•وقد•لعبت•التوازنات•
التارخيية، الناحية فمن الصدد: هذا يف رئيسيًا دورًا اخلارجية
كانت•انتكاسات•تدفقات•رؤوس•األموال•تترك•أثرًا•سلبيًا•أكرب•
على•البلدان•اليت•تعاين•بالفعل•من•عجز•كبري•يف•احلساب•اجلاري،•
مفاجئ• بشكل ركودية تعديالت إلجراء تضطر كانت حيث
فإن هنا،• ومن• اخلارجية.• االختالالت• متويل• عن• تعجز• عندما•
أحد•أسباب•املرونة•النسبية•القتصادات•األسواق•الناشئة•يتمثل•يف•
أهنا،•بشكل•عام،•مل•تكن•تعاين•عجزًا•يف•احلساب•اجلاري،•على•
السابقة• الطفرات• اليت•حدثت•خالل• الدرجة• بنفس• ليس• األقل•
لتدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية.•بل•إن•العديد•من•البلدان،•ومن•
وضع• وهو - مزدوجة" "فوائض ب تتمتع كانت الصني، بينها
غري•معتاد•من•حتقيق•فوائض•يف•احلساب•اجلاري•واحلساب•املايل•
على•حد•سواء•-•كان•يقابلها•تراكم•قوي•لالحتياطيات•الرمسية•
من•العمالت•األجنبية،•ويف•بعض•احلاالت،•سداد•صايف•الديون•
اخلارجية.•وكانت•بعض•أسباب•احلالة•الصحية•للحسابات•اجلارية
ملعظم•اقتصادات•األسواق•الناشئة•قبل•األزمة•ترجع•إىل•شروط•
الزيادة و/أو• األساسية• السلع• املواتية•ملصدري• التجاري• التبادل•
يف•أحجام•الصادرات•نتيجة•للطلب•القوي•من•البلدان•املتقدمة.•
ومل•تكن•هذه•العوامل•املواتية•موجودة•يف•"املوجات"•السابقة•من•
النسبية• املرونة يفسر آخر عامل ومثة األموال. رؤوس تدفقات
القتصادات•األسواق•الناشئة•يتمثل•يف•أنه•كان•مبقدور•السلطات•
يف•كثري•منها•أن•حتول•دون•ارتفاع•قيمة•العمالت•بشكل•مفرط•
من•خالل•التدخل•يف•سوق•الصرف•األجنيب•أو•من•خالل•شكل•
من•أشكال•إدارة•احلسابات•الرأمسالية.•وقد•ساعدهتا•هذه•التدابري•
األقل• على أو فيها، احلقيقي الصرف سعر ارتفاع جتنب على
احتوائه.•وقامت•بلدان•أخرى،•مثل•االحتاد•الروسي•والربازيل•وشيلي
والصني،•وإن•كانت•أقل•جناحًا•يف•هذا•الصدد،•بتخفيض•قيمة•
العمالت•)من•منظور•تارخيي(•يف•الوقت•الذي•بدأت•فيه•عمالهتا•
يف•االرتفاع•)حوايل•الفترة•2004-2005(•)الشكل•9-3(.

الشكل 9-3

أسعار الصرف الفعلية احلقيقية، 
بلدان خمتارة، 2012-1990

)األرقام•القياسية،•املتوسط•للفترة•1995-1990=100(
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.UNCTADstat

معامالت• باستخدام• احلقيقية• الفعلية• الصرف• أسعار• ُتحسب• مالحظة:
انكماش•الناتج•املحلي•اإلمجايل.•
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الشكل 10-3

املطالبات املصرفية على القطاع اخلاص، بلدان خمتارة، 2012-1990
)نسبة•مئوية(
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حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل،•قاعدة•بيانات•اإلحصاءات•املالية•الدولية. املصدر:
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إزاء• الناشئة• األسواق• اقتصادات• اخنفاض•ضعف• وكان•
الصدمات•املالية•يرجع•أيضًا•إىل•أن•اقتصادات•عديدة•منها•كانت•
قد•شهدت•بالفعل•أزمات•مالية•بني•منتصف•التسعينات•من•القرن•
املاضي•وأوائل•العقد•األول•من•القرن•احلايل،•مما•أدى•إىل•تقلص•
شديد•للقروض•املصرفية•املستحقة•للقطاع•اخلاص•)الشكل•10-3(.•
ولذلك،•فقد•أصبحت•مصارف•عديدة•يف•السنوات•اليت•أعقبت•تلك•
األزمات•غري•راغبة•يف•زيادة•عملياهتا•االئتمانية،•أو•غري•قادرة•عليها،•
حيث•كانت•تسعى•إىل•ضبط•أوضاع•ميزانياهتا•العمومية.•ويف•الوقت•
نفسه،•حدت•الشركات•واألسر•املعيشية•من•طلبها•على•االئتمانات.•
ويفسر•ذلك•السبب•يف•أن•تدفقات•رؤوس•األموال•مل•تترك•أثرًا•قويًا•
على•توسع•االئتمان•املحلي•يف•العديد•من•تلك•البلدان•اليت•تضررت•
يف•هناية•"املوجة•الثانية"•من•التدفقات•الرأمسالية•يف•أواخر•التسعينات•
من•القرن•املاضي،•مثل•األرجنتني،•وإندونيسيا،•وتايلند،•والفلبني،•
وماليزيا،•واملكسيك.•غري•أن•االئتمان•املحلي•توسع•بوترية•سريعة•يف•
بلدان•أخرى،•مثل•االحتاد•الروسي،•وأوكرانيا،•والربازيل،•وتركيا،•
اليت•شهدت•أيضًا•أزمات•مالية•يف•وقت•سابق،•وإن•كانت•قد•عادت•
إىل•تلقي•تدفقات•رأمسالية•ضخمة•يف•السنوات•اليت•سبقت•األزمة•

العاملية•عامي•2008•و2009.

ويف•البلدان•األقل•منوًا•كمجموعة،•كانت•التدفقات•املالية•
باإلضافة•إىل•التدفقات•الرأمسالية•تستأثر•بنحو•6•يف•املائة•من•الناتج•
الفترة•2010-2011،•وهو•مستوى•مماثل• املحلي•اإلمجايل•يف•
النامية•األخرى.•وكان•اجلانب•األعظم•من• البلدان• ملستواها•يف•
التدفقات•يف•شكل•استثمار•مباشر•أجنيب•ومساعدة•إمنائية•رمسية•يف•
احلساب•الرأمسايل،•الذي•ميثل•رأس•مال•مستقر•نوعًا•ما.•وباإلضافة•
إىل•ذلك،•كان•مبقدور•البلدان•األقل•منوًا•مراكمة•احتياطيات•لعدة•
سنوات•متتالية•وتقليص•العجز•يف•احلساب•اجلاري•حلوايل•1•يف•املائة•
من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•)الشكل•3-7(.•غري•أن•الوضع•يتفاوت•
تفاوتًا•كبريًا•بني•هذه•البلدان،•حيث•حتقق•البلدان•األقل•منوًا•املصدرة•
للنفط•فوائض•يف•احلساب•اجلاري•بينما•تعتمد•البلدان•غري•املصدرة•
للنفط•على•رأس•املال•األجنيب•لتمويل•العجز•الكبري•يف•احلساب•املايل•

.)UNCTAD, 2012(•واحلساب•اجلاري

وكان•تراكم•االحتياطي•األجنيب•وحتسني•إدارة•الدين•اثنتني•
من•االستراتيجيات•الفعالة•اليت•اتبعتها•البلدان•النامية•لتحصني•نفسها•
من•تقلبات•التدفقات•الرأمسالية•والصدمات•املالية•الدولية.•وخالل•
نامية•عديدة• بلدان• احلايل،•راكمت•من• القرن• األول•من• العقد•
السوق•هبدف• التدخل•يف• احتياطيات•خارجية•كبرية•من•خالل•
احليلولة•دون•ارتفاع•قيمة•العملة•نتيجة•لتدفقات•رؤوس•األموال،•
وأيضًا•باعتبار•ذلك•استراتيجية•للتأمني•الذايت•ضد•خماطر•التوقف•

املفاجئ•للتدفقات•وأزمات•السيولة.•وساعد•تراكم•النقد•األجنيب•
يف•أوقات•ما•قبل•األزمة•على•متكني•البلدان•النامية•من•حتمل•اآلثار•
السلبية•للتدفقات•الرأمسالية•يف•األشهر•اليت•تلت•اهنيار•مصرف•ليمان•
براذرز•Lehman Brothers.•وعلى•العكس•من•العديد•من•استجابات•
تلك•البلدان•لألزمات•املالية•اليت•حدثت•يف•أواخر•التسعينات•من•
القرن•املاضي،•فإهنا•مل•تدافع•هذه•املرة•عن•تثبيت•تعادالت•أسعار•
الصرف•بأي•مثن•من•خالل•تبين•سياسات•نقدية•ومالية•مشددة؛•
بل•إهنا،•بداًل•من•ذلك،•مسحت•باخنفاض•قيمة•عمالهتا،•مع•قيام•
املصارف•املركزية•ببيع•جزء•من•احتياطياهتا•الدولية•من•أجل•جتنب•
تدهور•أسعار•العمالت•بصورة•غري•منضبطة.•وكان•ذلك•يعرب•عن•
الصرف،•وهو•هنج• إزاء•سياسات•أسعار• تبين•هنج•عملي•ومرن•
يفضل•األنظمة•الوسيطة•بداًل•من•"احللول•احلدية"•)أي•تعومي•أسعار•
صرف•العمالت•بال•قيود•أو•تثبيتها•بصورة•ال•رجعة•فيها(.•وكان•
ذلك•النهج•يعطى•لتلك•البلدان•مساحة•أكرب•للمناورة•يف•التعامل•مع•
األزمة•املالية•وتنفيذ•سياسات•مضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية•
يف•مواجهة•الركود•العاملي.•كما•أهنا•أظهرت•أنه،•مع•عدم•وجود•
مقرض•دويل•أخري،•توفر•االحتياطيات•من•النقد•األجنيب•محاية•طبيعية•

ضد•صدمات•األسواق•املالية.

كما•أن•املرونة•الزائدة•لدى•العديد•من•االقتصادات•النامية•
واقتصادات•األسواق•الناشئة•جتاه•التطورات•املالية•السلبية•كانت•ترجع•
إىل•اخنفاض•مستويات•مديونيتها•اخلارجية•والتكوين•املوايت•لعمالهتا•
باملقارنة•بالتطورات•السابقة.•فقبل•األزمة•املالية•العاملية،•جنح•معظم•
هذه•البلدان•يف•خفض•متوسط•نسب•ديوهنا•بصورة•حادة،•ويف•تطوير•
أو•توسيع•األسواق•املحلية•إلصدار•صكوك•دين•مقومة•بالعمالت•
املحلية.•وكانت•زيادة•االعتماد•على•أسواق•رؤوس•األموال•املحلية•
لتمويل•اإلنفاق•العام•تساعد•البلدان•النامية•على•احلد•من•ضعفها•
إزاء•طفرات•اإلقراض•واآلثار•اليت•تتعرض•هلا•أسعار•الصرف•نتيجة•
ملوجات•التدفقات•الرأمسالية•اليت•يعقبها•توقف•مفاجئ•لتلك•التدفقات•
وانتكاسها.•ورغم•أن•ذلك•مل•يكن•حاًل•ملشكلة•نقص•النقد•األجنيب•
يف•هناية•املطاف،•فإنه•ينبغي•أن•يكون•اخليار•األول•لتمويل•اإلنفاق•
بالعملة•املحلية.•كما•أن•تقومي•الديون•بالعملة•املحلية•يزيد•أيضًا•من•
حيز•السياسة•العامة،•ألنه•يسمح•بالتصدي•للصدمات•اخلارجية،•مثل•
تدفقات•رؤوس•األموال•اخلارجة•املفاجئة•أو•ارتفاع•أسعار•الفائدة•
العاملية•أو•اتساع•فروق•العائدات•السيادية،•من•خالل•ختفيض•قيمة•
العملة•دون•ازدياد•قيمة•تلك•الديون•بالعملة•املحلية.•وعالوة•على•
ذلك،•فإن•تقومي•الديون•بالعملة•املحلية•يسمح•للحكومة•خبيار•املالذ•
األخري•املتمثل•يف•تسييل•الديون•يف•وقت•األزمات.•وتقلل•إمكانية•
تسييل•الديون•وحدها•بدرجة•كبرية•من•خطر•اإلعسار،•وتقلل•بالتايل•

من•عالوة•املخاطر•على•الديون.
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وإمجااًل،•تلعب•السياسات•الرامية•إىل•احلد•من•املخاطر•دورًا•
هامًا•يف•مساعدة•البلدان•النامية•على•جتاوز•األزمة•العاملية.•وتشمل•
هذه•السياسات•مراكمة•احتياطيات•النقد•األجنيب،•وتطوير•أسواق•
الصدمات• تأمينًا•ضد• املحلية،•وإصدار•صكوك•دين•توفر• الدين•
الداخلية•واخلارجية)12(.•ورغم•أن•مثل•هذه•السياسات•التأمينية•قد•
تنطوي•على•بعض•التكاليف،•فإهنا•حتد•من•ضعف•البلدان•النامية•إزاء•
الصدمات•املالية،•وتقلل•من•احتمال•حدوث•أزمات•مالية•مدمرة•قد•

تكون•تكاليفها•أعلى•مبا•ال•ُيقارن.

غري•أن•املالحظة•القائلة•بأن•البلدان•النامية•أصبحت•أقدر•
على•حتمل•الصدمات•املنبثقة•عن•األسواق•الرأمسالية•الدولية•مما•كانت•
عليه•يف•العقود•السابقة•ال•تعين•أهنا•حمصنة•ضد•االضطرابات•املالية•
يف•املستقبل•القريب.•فبعض•اقتصادات•األسواق•الناشئة،•وخباصة•
االحتاد•الروسي•والربازيل•وتركيا•والصني،•قد•شهدت•منوًا•سريعًا•
لالئتمان•املحلي،•حىت•بعد•أزمة•عام•2008،•وهو•ما•قد•يتصل•يف•
جانب•منه•بتدفقات•رؤوس•األموال•)الشكل•3-10(.•وشهدت•
البلدان•ازديادًا•حقيقيًا•ألسعار•عمالهتا•املحلية،•رغم• نفس•هذه•
حدوث•تراجع•جزئي•يف•كل•من•الربازيل•وتركيا.•ومع•ذلك،•فإهنا•
تظل•مكشوفة•أمام•املزيد•من•طفرات•التدفقات•الرأمسالية،•األمر•
الذي•قد•يفرض•ضغوطًا•إضافية•على•أسواق•االئتمانات•والعمالت•
فيها،•وأيضًا•أمام•تدفقات•رؤوس•األموال•املفاجئة،•اليت•تؤدي•إىل•
تصحيحات•حادة•يف•تلك•األسواق.•باإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•من•
املرجح•للبلدان•اليت•تعاين•حاليًا•من•عجز•كبري•يف•احلساب•اجلاري•أن•
تواجه•مشكالت•يف•ميزان•املدفوعات.•ودرجة•الضعف•املايل•تتوقف•
إىل•حد•بعيد•على•كيفية•استخدام•التدفقات•الرأمسالية•)واالئتمانات•
املحلية•اليت•قد•تولدها(•يف•االقتصاد•املتلقي:•فإذا•استخدمت•نسبة•
كبرية•من•التدفقات•لتمويل•شراء•العقارات،•مما•يؤدي•إىل•حدوث•
فقاعة•إسكان،•سينطوي•ذلك•على•خطر•ازدياد•اهلشاشة•املالية•بأكثر•

مما•لو•استخدمت•يف•استثمارات•منتجة.

وعدم•استقرار•حتركات•رؤوس•األموال•إىل•البلدان•النامية•
منذ•اندالع•األزمة،•مث•عودهتا•مؤقتًا•لذروهتا•السابقة•يف•النصف•
األول•من•عام•2011•وتراجعها•بعد•ذلك،•يتناقض•مع•جتربة•العقود•
القليلة•املاضية.•فمن•قبل،•كان•األمر•يستغرق•عدة•سنوات•بعد•
انتهاء•أزمة•ما•لكي•تبدأ•موجة•جديدة•من•تدفقات•رؤوس•األموال•
إىل•البلدان•النامية،•وكانت•تستمر•لعدة•سنوات•قبل•أن•تنحسر.•
وكان•املستثمرون•الذين•اندفعوا•إىل•البلدان•النامية•يف•عام•2010•
البلدان• تلك• بقدرة• يبدو• فيما• يتشجعون• عام•2011• ومعظم•
على•استئناف•معدالت•النمو•السريعة•جدًا•لناتج•املحلي•اإلمجايل•
قبل•األزمة،•وبتصور•أن•أنظمتها•املالية•كانت•أكثر•استقرارًا•من•

أنظمة•البلدان•املتقدمة.•ولكن•حبلول•ذلك•الوقت،•كانت•البلدان•
أن• بدا• فقد• مث،• ومن• األزمة،• من• األخرى• هي• تتعاىف• املتقدمة•
االستثمار•هناك•ينطوي•على•خماطر•أقل.•غري•أنه،•رغم•ما•قد•يبدو•
عليه•ذلك•من•تناقض،•أدى•تراجع•التوقعات•يف•البلدان•املتقدمة•
املخاطر• ارتفاع• الثاين•من•عام•2011،•مبا•يف•ذلك• النصف• يف•
املتصورة•املتصلة•بالديون•السيادية•لبعضها،•إىل•تقليص•التدفقات•
الرأمسالية•حنو•البلدان•النامية•األفضل•أداء.•ويشري•ذلك•فيما•يبدو•
إىل•أن•عدم•االستقرار•يف•البلدان•املتقدمة•يعزز•عزوف•األطراف•
الفاعلة•املالية•عن•املخاطرة،•وخباصة•املؤسسات•املالية•الكبرية•اليت•
ُتعد•القوى•املحركة•الرئيسية•للتدفقات•الرأمسالية•الدولية.•وعالوة•
على•ذلك،•فإن•بعض•هذه•املؤسسات•كانت•ال•تزال•حباجة•إىل•
ضبط•أوضاعها•املالية•عن•طريق•إعادة•رمسلة•ميزانياهتا•العمومية•

وتنظيفها•من•خالل•التخلص•من•القروض•املتعثرة.

بعض• حدوث• احتماالت• تؤدي• الراهن،• الوقت• ويف•
التحسن•يف•أداء•النمو•واخنفاض•املخاطر•املتصورة•يف•بعض•البلدان•
املتقدمة•إىل•خلق•حالة•من•انعدام•اليقني•حول•مستقبل•تدفقات•
رؤوس•األموال•إىل•االقتصادات•النامية•واقتصادات•األسواق•الناشئة.•
فمن•ناحية،•ميكن•الخنفاض•املخاطر•أن•يشجع•على•إعادة•توزيع•
احلوافظ•املالية•سعيًا•وراء•مزيد•من•الربح،•وهو•ما•ميكن•أن•حيدث•
طفرة•يف•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•هذه•البلدان•األخرية،•مثلما•
حدث•خالل•النصف•األول•من•عام•2013.•ولكن•من•ناحية•
أخرى،•إذا•أدت•احتماالت•االنتعاش•االقتصادي•واملخاطر•املتوقعة•
البلدان• يف• تشددًا• أكثر• نقدية• سياسات• إىل• التضخم• لتصاعد•
املتقدمة،•فقد•حيدث•انتكاس•حاد•للتدفقات•الرأمسالية•بعيدًا•عن•
اإلعالن• أدى• املثال،• سبيل• فعلى• الناشئة.• األسواق• اقتصادات•
الوحيد•الصادر•عن•جملس•االحتياطي•االحتادي•يف•حزيران/يونيه•
2013•بشأن•وقف•برنامج•شراء•األصول•مستقباًل،•ولكن•بصورة•
غري•وشيكة،•إىل•انتكاس•تدفقات•رؤوس•األموال•إىل•اقتصادات•

األسواق•الناشئة.

بتدفقات• يتعلق• فيما• احلذر• توخي• من• ال•بد• وختامًا،•
رؤوس•األموال•عرب•احلدود،•وخاصة•يف•مناخ•يتسم•بقدر•كبري•
اليت•تدفع•حركة• اليقني،•وعندما•تكون•املشاعر•هي• انعدام• من•
رؤوس•األموال•وليس•احلقائق•الواقعية،•مما•قد•يفضي•إىل•نبوءات•
تتحقق•ذاتيًا.•وينبغي•للبلدان•النامية•أن•تتخذ•تدابري•وقائية،•على•
النحو•الذي•يناقشه•القسم•التايل،•مع•األخذ•يف•االعتبار•أن•"بذور•
أزمات•األسواق•الناشئة•قد•ُزرعت•يف•مرحلة•سابقة،•عندما•كانت•
التدفقات•تغرق•الطاقة•االستيعابية•لألسواق•الرأمسالية•يف•البلدان•

.)Haldane, 2011: 2(•"املتلقية
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دور وتأثير األسواق املالية: إعادة تقييم -1

عدم•االستقرار•املايل )أ(
االقتصادي:•إن التحليل تاريخ كتابه يف شومبيتر، الحظ
"الناس•قد•يألفون•متامًا•ظاهرة•من•الظواهر•لعصور•بأكملها،•بل•وقد
يناقشوهنا•مرارًا•دون•أن•يدركوا•املغزى•احلقيقي•هلا،•ودون•قبوهلا
)Schumpeter, 1954: 1081(.•وقد العامة" الفكرية منظومتهم يف
ساق•هذه•املالحظة•يف•الفصل•املتعلق•بالنقود•واالئتمان•والدورات.
ويف•الواقع،•فإن•ذلك•هو•املجال•الذي•تتجلى•فيه•بأوضح•ما•يكون
والعقالنية الكفاءة فرضية على القائمة - التقليدية النظرية بني الفجوة
التجربة• وبني - بنفسها نفسها تنظم اليت السوق وآليات واحلياد
ر•من•جديد•بعدم•كفاية•هذا•اإلطار الفعلية.•واألزمة•احلالية•ُتذكِّ
النظري.•ويبدو•أن•الرسالة•أقوى•هذه•املرة،•ألن•بؤرة•األزمة•تقع
حتديدًا•يف•النظم•املالية•"العميقة"•واألكثر•تطورًا•للبلدان•املتقدمة.
الوظيفي•إىل•ختلف ُيعزى•اخللل• وبالتايل،•مل•يعد•من•املمكن•أن•
املؤسسات•املالية•أو•إىل•قصور•احلوكمة،•وهو•ما•كان•ُيعترب•عادة
سببًا•لألزمات•املالية•املتكررة•يف•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•يف
الثمانينات•والتسعينات•من•القرن•املاضي.•وصار•هناك•اآلن•اعتراف
متزايد•باحلاجة•إىل•إعادة•استحداث•مفهوم•االستقرار•املايل•يف•اإلطار

.)Borio, 2013; Blanchard, 2013(•النظري

األزمة من• املستفادة• األساسية• الدروس• أحد• ويتصل•
بآليات•التصحيح•الذايت•املفترضة•لألسواق•املالية•ودورها•املفترض
يف•إضفاء•االستقرار•على•االقتصاد•بأكمله.•ومن•الناحية•التارخيية،
اتبعت•األزمات•املالية•املتكررة•أمناطًا•متماثلة•إىل•حد•ما،•بصرف
النظر•عن•مكان•ووقت•حدوثها،•األمر•الذي•يوحي•بأن•سببها•
اإلدارة وسوء اخلارجية فالصدمات التمويل. طبيعة يف يكمن
قد•تزيد•يف•بعض•األحيان•من•حدة•الضعف•املايل•أو•تؤدي•إىل•
االهنيار•املايل،•غري•أهنا•ال•تؤدي•يف•حد•ذاهتا•إىل•زعزعة•أسواق•
Kindleberger, 1978; Galbraith, 1994;(•ُتعترب•مستقرة•يف•جوهرها
املتكرر املايل• االستقرار• فعدم• •.)Reinhart and Rogoff, 2009

املالية•كأسواق•جيدة، األسواق• باألحرى•عن•عدم•عمل• ينتج•
حيث•يتمايز•املوردون•واملشترون•بوضوح،•وحيث•تفرض•بعض•
العوامل•املادية•)مثل•اإلنتاجية•والتكاليف•واملخزون(•حدودًا•على

حتركات•األسعار.•ويف•األسواق•املالية،•يندر•وجود•هذه•احلدود،
.)Aglietta and Brand, 2013; Wicksell, 1935(•أو•ال•توجد•ببساطة
األطراف ملعظم• األخرى،•ميكن• األسواق• ملا•حيدث•يف• وخالفًا•
املالية. األسواق• وبائعني•كذلك•يف• يكونوا•مشترين• أن• الفاعلة•
وميكن•أن•يؤدي•ذلك•إىل•حاالت•"هوس"،•عندما•يتوقع•معظم•
املستثمرين•ارتفاع•األسعار•ويفوق•املشترون•عدد•البائعني،•تعقبها
حاالت•"فزع"،•عندما•ُينتظر•اخنفاض•األسعار•وخيتفي•املشترون•
ارتفاع توقعات• قوة• تؤدي• "الفورة"،• السوق.•ويف•أوقات• من•
األسعار•إىل•رفع•الطلب•على•بعض•األصول•املالية،•وهو•ما•يزيد•
بالتايل•)على•األقل•لبعض تلك•األصول،•وتتولد بدوره•من•أسعار

الوقت(•نبوءة•تتحقق•ذاتيًا.

بالتايل،•ففي•األسواق•املالية،•على•عكس•األسواق•األخرى،
يؤدي•ارتفاع•األسعار•إىل•تشجيع•-•وليس•تثبيط•-•الطلب•على•
األصول•املالية،•والعكس•صحيح•يف•حالة•اخنفاض•الطلب،•مما•يؤدي
إىل•تقلبات•حادة•يف•األسعار.•وميكن•للمستثمرين•حتقيق•أقصى•
قدر•من•املكاسب•من•خالل•تكبد•الديون:•فعندما•تكون•املكاسب
املتوقعة•أعلى•من•تكلفة•الديون،•فإن•ازدياد•املديونية•يزيد•من•نسبة
األرباح•إىل•رأس•املال.•وإذا•كان•مبقدور•املقترضني•تقدمي•ضمانات
تتزايد•أسعارها،•سيكون•املقرضون•على• يف•شكل•أصول•مالية•
استعداد•لتلبية•طلبهم•للحصول•على•االئتمانات.•وملا•كان•جانب•
من•هذه•القروض•ُيستخدم•لشراء•املزيد•من•األصول•املالية،•فإن•
برمتها العملية تكرار بالتايل يغذي مبا االرتفاع، يف تستمر أسعارها
وتضخيم•فقاعة•املضاربة.•وبعبارة•أخرى،•فإن•هناك•عالقة•وثيقة•
بني•العرض•والطلب•على•االئتمانات:•فكالمها•ينمو•بالتوازي•خالل
مراحل•توسعية•وحيقق•التزايد•يف•أسعار•األصول،•مع•عدم•وجود•
Aglietta( العملية تلك لوقف املالية األسواق يف للتكيف ذاتية قوى
and Brand, 2013(.•وتكون•الروايات•املتناثرة•هي•ما•يؤدي•من•

حالة•اهلوس•إىل•حالة•الفزع•يف•هناية•املطاف:•ففي•حلظة•ما،•يتغري•
تصور•عدد•من•املستثمرين•املاليني•واملصارف•للمخاطر،•ويؤدي•
سلوك•القطيع•اليت•يعقب•ذلك•إىل•حتول•األسواق•املالية•فجأة•من•
الصعود•إىل•اهلبوط.•وعادة•ما•تكون•مرحلة•اهلبوط•أكثر•مفاجئة•
واتساعًا•من•مرحلة•الصعود،•وإن•كانت•ختلو•من•العقالنية•بنفس•
القدر.•وبالتايل،•فإن•جذور•األزمات•املالية•تكمن•يف•مرحلة•فورة•

النشاط•يف•األسواق.
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تفتقر•إىل•االستقرار• املالية• بأن•األسواق• القائل• والتصور•
بطبيعتها•وميكن•أن•ختلو•من•العقالنية•هو•تصور•يتناىف•مع•وجهة•
النظر•األكثر•تقليدية•اليت•ال•تكتفي•باعتبار•األسواق•املالية•مستقرة•
وفعالة•بشكل•جوهري•يف•حد•ذاهتا،•بل•وترى•أهنا•تساعد•أيضًا•
على•حتقيق•االستقرار•لالقتصاد•ككل.•ووفقًا•لذلك•الرأي،•ُيفترض•
أن•توفر•إمكانية•احلصول•على•االئتمانات•يكفل•سالسة•اإلنفاق،•
حيث•ميكن•لألطراف•الفاعلة•غري•املالية•أن•تقترض•خالل•األوقات•
العصيبة•مث•تسدد•ديوهنا•عندما•تتحسن•األحوال.•ولذلك،•ُينظر•إىل•
األسواق•املالية•على•أهنا•تلعب•دورًا•معاكسًا•للدورات•االقتصادية.•
وباإلضافة•إىل•ذلك،•ُيقال•إن•األسواق•املالية•تساعد•على•"انضباط"•
واضعي•السياسات،•حيث•إهنا•تتفاعل•ضد•سياسات•"سوقية•غري•
مواتية"•قد•تقوض•االستقرار•االقتصادي.•ولذلك،•كما•تقول•احلجة،•
ال•ينبغي•لصناع•القرار•اإلقدام•على•تنظيم•األسواق•املالية•املستقرة•يف•
جوهرها،•باستثناء•بعض•القواعد•االحترازية•األساسية•على•مستوى•
االقتصاد•اجلزئي•)مثل•نسب•رأس•املال(؛•بل•ينبغي•بداًل•من•ذلك•
أن•تتوىل•األسواق•نفسها•تنظيم•عمل•صناع•السياسات.•غري•أن•
التجارب•الفعلية،•اليت•يستعرض•هذا•الفصل•بعضها،•تبني•أنه•على•
العكس•من•ذلك،•تكشف•األسواق•املالية•عن•حتيز•قوي•مساير•
للدورات•االقتصادية،•وهي•تشجع•يف•كثري•من•البلدان•سياسات•
ال•ميكن•حتملها•على•صعيد•االقتصاد•الكلي،•بداًل•من•تقييد•مثل•

هذه•السياسات.

تدفقات•رؤوس•األموال•الدولية )ب(•
وتزداد•حدة•االختالف•بني•هذين•الرأيني•بصفة•خاصة•عندما•
 Brunnermeier(•يتعلق•األمر•بتدفقات•رؤوس•األموال•عرب•احلدود
et al., 2012(.•فلسنوات•عديدة،•ظل•الرأي•السائد•ينظر•إىل•كل•

أنواع•تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•إىل•البلدان•النامية•تقريبًا•
على•أهنا•تدفقات•مفيدة.•وكانت•ُتعترب•"مدخرات•أجنبية"•من•شأهنا•
إكمال•املدخرات•الوطنية•للبلدان•املتلقية،•مما•يؤدي•إىل•معدالت•

أعلى•لالستثمار•هناك.

ويواجه•هذا•الرأي•حتديات•على•املستويني•النظري•والتجرييب•
على•حد•سواء.•فمن•الناحية•النظرية،•ال•ُيعد•وجود•خمزون•سابق•
من•املدخرات•شرطًا•مسبقًا•لالستثمار،•وفقًا•للرأي•البديل•)كيزن/
شومبيتر•Keynesian/Schumpeterian(.•فاالستثمار•ميكن•متويله•من•
خالل•االئتمان•املصريف،•واالدخار•هي•متغري•ذايت•ينتج•عن•الدخل•
 TDR 2008 chap. III and IV;•،املتولد•يف•العملية•االقتصادية•)انظر
Dullien, 2009(.•وبعبارة•أخرى،•ومع•امتداد•السببية•من•االستثمار•

للمدخرات•)الالحقة(،•فإن•ازدياد•تدفقات•رؤوس•األموال•األجنبية•

ال•يؤدي•تلقائيًا•إىل•زيادة•االستثمار.•ويدعم•هذا•الرأي•املفاهيمي•األدلة•
اليت•تبني•أن•التدفقات•الرأمسالية•الضخمة•تتعايش•جنبًا•إىل•جنب•مع•
ركود•معدالت•االستثمار•)مثلما•حدث•يف•أفريقيا•وأمريكا•الالتينية•
يف•التسعينات•من•القرن•املاضي(،•كما•تبني•حدوث•زيادات•كبرية•
يف•االستثمارات•الثابتة،•رغم•التدفقات•اخلارجة•القوية•أو•"املدخرات•
األجنبية"•السلبية•)مثلما•حدث•يف•األرجنتني•والصني•يف•العقد•األول•
من•القرن•احلايل(.•وعالوة•على•ذلك،•ال•ميكن•افتراض•أن•مجيع•
رؤوس•األموال•األجنبية•ُتستخدم•يف•متويل•استثمارات•يف•القطاعات•
اإلنتاجية.•فالتدفقات•الرأمسالية•ال•تزيد•االستثمار•املحلي•بصورة•
تلقائية•ملجرد•أهنا•ُتسمى•"مدخرات•أجنبية"،•أو•ألن•"االدخار•يساوي•
االستثمار".•فحىت•االستثمار•املباشر•األجنيب•ال•يتضمن•بالضرورة•
استثمارًا•حقيقيًا،•حيث•إن•جانبًا•من•تلك•التدفقات•يشمل•عمليات•
االندماج•واالستحواذ•-•مبا•يف•ذلك•اخلصخصة•-•باإلضافة•إىل•
االئتمانات•املقدمة•من•مقار•الشركات•عرب•الوطنية•إىل•الشركات•

التابعة•هلا.

املكتسبة•مع• فإن•اخلربة• وكما•لوحظ•يف•موضع•سابق،•
التدفقات•الرأمسالية•الدولية•تبني•أهنا•كانت•تؤثر•بصورة•متكررة•
على•االستقرار•االقتصادي:•فقد•أدت•إىل•التوسع•املفرط•يف•االئتمان•
املحلي•وولدت•فقاعات•يف•أسواق•األسهم•والعقارات•واألسواق•
املالية•األخرى؛•كما•تسببت•يف•ارتفاع•قيمة•العملة•املحلية،•وتقلص•
القدرة•التنافسية•للمنتجني•املحليني•يف•األسواق•الدولية،•وتعزيز•الطلب•
على•السلع•واخلدمات•املستوردة،•وتوليد•العجز•يف•احلساب•اجلاري•
أو•زيادته)13(.•وهناك•أيضًا•بطبيعة•احلال•أمثلة•على•تدفقات•رأمسالية•
مولت•معدالت•استثمار•أعلى،•إما•بشكل•مباشر•كما•هو•احلال•
مع•االستثمارات•اجلديدة،•أو•بشكل•غري•مباشر•من•خالل•قروض•
استخدمت•بصورة•فعالة•يف•تكوين•رأس•املال•الثابت•و/أو•متويل•
الواردات•من•السلع•الرأمسالية.•لذلك،•فإن•األهم•بالنسبة•للبلدان•
النامية•ليس•جمرد•إمكانية•احلصول•إىل•التمويل•اخلارجي،•ولكن•أيضًا•
درجة•السيطرة•على•كيفية•استخدام•هذا•التمويل.•إذ•يتعني•على•
البلدان•أن•تكون•انتقائية•فيما•يتعلق•بكمية•رؤوس•األموال•األجنبية•

وتكوينها•واستخدامها.

النقود•واالئتمان•واملصارف )ج(•
إن•حقيقة•أن•املدخرات•ليست•شرطًا•مسبقًا•لتكوين•رأس•
أن• ينبغي• التحليل• أن• مفادها• نتيجة• إىل• تؤدي• أعلى• ثابت• مال•
يركز•بدرجة•أكرب•على•توفري•االئتمانات•)وبتحديد•أكثر•االئتمان•
املصريف(،•وليس•على•النقود•)Stiglitz, 2013(.•فتوسع•االئتمانات•خيلق•
 Schumpeter, 1954:(•الودائع،•وبالتايل•خيلق•النقود،•وليس•العكس



متويا ايمتااد ااقيق 134

1080-1079(.•ويتعارض•ذلك•مع•التراث•النقدي•الذي•يفترض•أن

"قاعدة•النقود•القوية"•اليت•تصدرها•املصارف•املركزية•هي•اليت•حتدد
مقدار•االئتمان•واإلمجاليات•النقدية•األخرى•-•وهو•افتراض•أثبتت
التجارب•األخرية•بطالنه،•مما•يدل•على•أنه•مهما•كانت•ضخامة
حجم•النقود•اليت•يصدرها•املصرف•املركزي،•فإهنا•ال•تترك•تأثريًا
ُيذكر،•إن•تركت•أي•تأثري،•على•زيادة•االئتمان•للقطاع•اخلاص.
النقدية،•من•خالل واألهم•من•ذلك•أن•االقتصاديني•والسلطات•
من• كثريًا يعطون ال النقود، كمية على مفرط بشكل تركيزهم
حمايدة، ليست فالنقود هبا. النقود استغالل ينبغي اليت للكيفية األمهية
حتديدًا•ألنه•ال•يتم•توزيعها•بالتساوي•بني•مجيع•األطراف•االقتصادية
الفاعلة•عند•إصدارها.•واآلراء•النقدية•املفرطة•يف•التبسيط•عن•إصدار
النقود•تغفل•هذه•النقطة•األساسية،•رغم•أهنا•فكرة•حمورية•يف•كتابات
•،Schumpeter وشومبيتر Wicksell وويكسل Cantillon كانتيلون

املثال. سبيل على

وتترك•القناة•اليت•تدخل•من•خالهلا•القوة•الشرائية•التكميلية
تتلقاها•وكيفية اليت• الفاعلة• األطراف• أنواع• أي• االقتصاد،• إىل•
استغالهلا•هلا،•أثرها•على•حجم•وتكوين•الطلب•الكلي•)أي•أن•
لالستهالك• ُيستخدم كان إذا ملا تبعًا ختتلف االئتمان تأثريات
أو•لالستثمار•أو•للواردات•أو•للصادرات(،•وعلى•اهليكل•القطاعي
التحويلية• والصناعات للزراعة النسبية األمهية )مبعىن لالقتصاد
واخلدمات(.•كما•تؤثر•على•القوة•االقتصادية؛•فعلى•سبيل•املثال،
ميكن•لالئتمان•أن•يؤدي•إىل•تركيز•امللكية•من•خالل•متويل•األغنياء،
أو•إىل•تقليل•تركيزها•من•خالل•دعم•الشركات•املتناهية•الصغر•
هي•اآلليات•الرئيسية•اليت•تدخل والصغرية•واملتوسطة.•واملصارف
من•خالهلا•هذه•القوة•الشرائية•إىل•االقتصاد.•ولكي•تؤدي•املصارف
دورها•بكفاءة،•ال•بد•وأن•متيز•بني•املشاريع•اجليدة•والرديئة،•وبني
من•االكتفاء•بالتصرف املقترضني•املوثوق•هبم•وغري•املوثوق•هبم،•بداًل
كوسطاء•سلبيني•يتبعون•بروتوكوالت•ميكانيكية،•أو•فقدان•االهتمام
باملقترضني•بعد•حتويل•قروضها•إىل•أوراق•مالية•ونقل•املخاطر•إىل

كيانات•أخرى.

كما•أن•حتويل•االنتباه•من•النقود•إىل•االئتمان•يعين•جعل•
صناع•القرار•مسؤولني،•ليس•عن•االستقرار•النقدي•فقط،•ولكن•
عن•االستقرار•املايل•أيضًا.•وقد•كشفت•األزمة•األخرية•أن•االستقرار
النقدي،•مبعىن•استقرار•األسعار،•ميكن•أن•يقوم•جنبًا•إىل•جنب•
مع•عدم•استقرار•مايل•حاد.•بل•واألسوأ•من•ذلك،•أن•االستقرار•
النقدي•يزيد•يف•بعض•احلاالت•من•عدم•االستقرار•املايل.•ففي•منطقة
اليورو،•على•سبيل•املثال،•كان•القضاء•على•خماطر•سعر•الصرف•
الرأمسالية• للتدفقات• التضخم•على•نطاق•واسع•مواتيًا• واخنفاض•

الكبرية•من•مصارف•البلدان•األساسية•يف•منطقة•العملة•املوحدة•
إىل•بلدان•اهلامش،•مما•أدى•فعليًا•إىل•اختفاء•فروق•سعر•الفائدة•بني
هاتني•املجموعتني•من•البلدان.•غري•أن•تلك•التدفقات•الرأمسالية•
مل•تستخدم•يف•حتفيز•القدرات•التنافسية•والطاقات•اإلنتاجية:•بل•
إهنا،•على•العكس•من•ذلك،•راحت•تغذي•فقاعات•األصول•وتزيد
العجز•يف•احلساب•اجلاري.•وزاد•ذلك•من•ضخامة•التباينات•داخل
الصعب الوضع• إىل• مما•أفضى• منها،• حيد• أن• من• بداًل املنطقة،•
اليوم.•ويبني•ذلك•أن•األمر•األهم• فيه• الذي•جتد•أوروبا•نفسها•
مل•يكن•حجم•النقود•املصدرة•أو•توفر•املوارد•املالية•عمومًا،•وإمنا•
َمن•يتلقى•تلك•املوارد•وكيف•ُتستخدم.•وأدى•االستقرار•النقدي•
الذي•يستند•إىل•سعر•صرف•امسي•ثابت•إىل•نتائج•مماثلة•يف•العديد•
من•االقتصادات•النامية•واالنتقالية•يف•العقود•السابقة،•وخباصة•يف•

أمريكا•الالتينية•وجنوب•شرق•آسيا)14(.

التصدي لعدم االستقرار املالي -2

بالنظر•إىل•أن•النظم•املالية•تكون•عرضة•للدرجة•كبرية•من•
عدم•االستقرار•الذي•تكون•له•تداعياته•على•نطاق•املنظومات،•وأنه
ال•ميكن•االعتماد•على•آليات•التنظيم•الذايت•والتصحيح•الذايت،•فإن
مبسؤولية تضطلع أن جيب اإلشرافية واملؤسسات النقدية السلطات
أكرب•عن•االستقرار•املايل•يف•البلدان•املتقدمة•واالنتقالية•والنامية•على
املستوى على حتوطية سياسات تبين على ذلك وينطوي سواء. حد
اآلثار• معاجلة هبدف الدويل، املايل بالتكامل يتصل فيما الكلي
املحتملة•املزعزعة•لالستقرار•اليت•حتدثها•تدفقات•رؤوس•األموال•
عرب•احلدود.•وعلى•الصعيد•الوطين،•يتطلب•األمر•أيضًا•اختاذ•تدابري
على•صعيد•السياسات•العامة•وإجراء•إصالحات•مؤسسية•ينبغي•
هلا•أن•تتجنب•اإلفراط•يف•تدعيم•املواقف•املالية،•دون•تثبيط•توفري•
االئتمانات•لالستثمارات•اإلنتاجية.•بل•قد•يلزم•يف•واقع•األمر•أن•
االستثمار حفز أجل من استباقية سياسات املركزية املصارف تتبىن
والنمو،•وهتيئة•األوضاع•املواتية•لالستقرار•املايل.•ولن•يكون•من•
اقتصاد الطويل•يف• املدى• املايل•على• االستقرار• استمرار• املمكن•
ال•ينمو•وال•خيلق•فرص•عمل،•وذلك•ألن•القروض•املتعثرة•ستتراكم
يف•ميزانيات•املصارف.•كما•جيب•إعادة•النظر• أو•آجاًل إن•عاجاًل
التجارية املصارف أعمال فصل مثل املايل، القطاع تنظيم كيفية يف
عن•أعمال•املصارف•االستثمارية،•وتوسيع•شروط•الشفافية،•ووضع
نظم•وفرض•ضرائب•لتغطية•"مصارف•الظل"•واملراكز•اخلارجية•
اإلطار إصالح• الضروري• من• فإن• وأخريًا،• كذلك.• offshore

االقتصادي•الكلي،•حيث•إن•اإلطار•احلايل•يسهم•إىل•حد•كبري•يف•
توليد•عمليات•مالية•ال•ميكن•حتملها.
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أسعار•الصرف•وإدارة•احلسابات•الرأمسالية )أ(•
الذي•ميكن•أن•يكون•إجيابيًا•لرؤوس•األموال• الدور• إن•
املتمثل• اخلطر• جراء• من• يتضرر• االقتصادية• التنمية• يف• األجنبية•
ذلك• ويسلط• االستقرار.• لعدم• رئيسيًا• مصدرًا• تصبح• أن• يف•
الضوء•على•املشكالت•الناشئة•عن•نظام•مايل•دويل•ُيستخدم•فيه•
عدد•قليل•من•العمالت•الوطنية•للبلدان•املتقدمة•)وخاصة•دوالر•
دورات• من• دورة• كل• ففي• دولية.• كنقود• املتحدة(• الواليات•
الدول• هذه• يف• النقدية• السياسات• تتقرر• الدولية،• االئتمانات•
االقتصادي• النشاط• دعم• مثل• املحلية،• واألهداف• باالعتبارات•
أو•السيطرة• احلاالت،• بعض• املالية•يف• الضائقة• املحلي•وختفيف•
على•التضخم•املحلي•يف•حاالت•أخرى.•وال•تؤخذ•يف•االعتبار•
العاملي• االقتصاد• السياسات•على• تتركها•هذه• اليت• اآلثار• كثريًا•
احلسابات• وأرصدة• الصرف• أسعار• على• تأثريها• خالل• من•

اجلارية،•أو•ال•تكون•حمل•اعتبار•أصاًل.

وعالوة•على•ذلك،•كثريًا•ما•كانت•حاالت•"التوقف•املفاجئ"•
لتدفقات•رؤوس•األموال•تترك•تأثريًا•سلبيًا•على•اقتصادات•األسواق•
الناشئة•من•خالل•تسببها•يف•أزمات•ميزان•املدفوعات،•اليت•عادة•
ما•تقترن•بأزمات•مصرفية•ومالية.•وعندما•كانت•هذه•التدفقات•
أكرب•من•أن•ميكن•استيعاهبا•بصورة•منتجة•يف•تلك•البلدان،•فإهنا•
كانت•تولد•تشوهات•يف•األسعار•واختالالت•على•صعيد•االقتصاد•
الكلي،•مما•يؤدي•يف•هناية•املطاف•إىل•انتكاس•تدفقات•رؤوس•األموال•
وإىل•االهنيار•املايل.•وبالتايل،•ففي•كثري•من•األحيان،•مل•يكن•تقلب•
حتركات•رؤوس•األموال•من•األسواق•الناشئة•وإليها•هو•الذي•يؤثر•
تأثريًا•سلبيًا•على•اقتصادها•الكلي،•بل•إن•حجم•تلك•التحركات•
بالنسبة•للبلدان•املتلقية•كان•أيضًا•السبب•يف•ذلك•التأثري•السليب•يف•
املقام•األول.•وميكن•أن•يؤدي•ذلك•إىل•"مشكلة•وجود•أمساك•كبرية•
•:)Haldane, 2011(•يف•بركة•صغرية"،•على•النحو•الذي•أكده•هالدين
فمع•دخول•األمساك•الكبرية•)أي•تدفقات•رؤوس•األموال•الكبرية•
اليت•تنبع•من•البلدان•املتقدمة(•إىل•الربكة•الصغرية•)األسواق•املالية•
املتواضعة•نسبيًا•من•القتصادات•األسواق•الناشئة•املستوردة•لرؤوس•
النظام• األموال(،•ميكن•أن•تتسبب•يف•حدوث•متوجات•يف•أحناء•
النقدي•الدويل،•وهو•ما•حيدث•بصورة•غري•مسبوقة•على•اإلطالق•

يف•عامل•اليوم•املترابط•ماليًا.

والنظام•النقدي•واملايل•الدويل•القائم•ليس•جمهزًا•بآليات•لتعزيز•
استقرار•سعر•الصرف،•واحليلولة•دون•حدوث•اختالالت•كبرية•
ومستمرة•يف•احلساب•اجلاري،•وضمان•إجراء•تعديالت•وتصويبات•
االضطرابات•على•حنو•سلس•ومنظم.•فقد•عجز•عن•كبح•مجاح•
حتركات•رؤوس•األموال•املزعزعة•لالستقرار،•وعن•تنظيم•منظومة•

سعر•الصرف•بصورة•تعكس•األسس•االقتصادية•بشكل•معقول.•
وقد•أصبحت•هذه•العيوب•أكثر•وضوحًا•وضررًا•مع•تعمق•العوملة•

املالية•وازدياد•حجم•تدفقات•رؤوس•األموال•عرب•احلدود.

ويف•ال••)ال(•نظام•احلايل،•يقع•عبء•تعديالت•االختالالت•
العاملية•بصورة•كاملة•على•عاتق•بلدان•العجز•اليت•تعتمد•على•املوارد•
املالية•اخلارجية،•وليس•على•أي•من•اجلهات•الفاعلة•الرئيسية:•فاقتصادات•
الفائض•الكبري•ليست•حباجة•إىل•التمويل،•والبلد•الذي•يعاين•من•أكرب•
عجز•هو•الذي•يصدر•العملة•االحتياطية•الدولية•الرئيسية.•ويدخل•
ذلك•إىل•املنظومة•حتيزًا•ركوديًا،•ألن•بلدان•العجز•األقل•قوة•تضطر•
إىل•خفض•الطلب،•يف•حني•ال•يوجد•أي•التزام•من•جانب•بلدان•

الفائض•بزيادة•الطلب.

كما•فشلت•الترتيبات•املالية•الدولية•احلالية•يف•منع•الزيادة•غري•
املنضبطة•يف•حتركات•رؤوس•األموال•القصرية•األجل،•اليت•ُتعد•عاماًل•
رئيسيًا•من•العوامل•اليت•تسهم•يف•عدم•االستقرار•االقتصادي.•فالبلدان•
اليت•ترغب•يف•جتنب•التأثري•املساير•للدورات•االقتصادية•واملزعزع•
لالستقرار•الذي•حتدثه•التدفقات•الرأمسالية•تضطر•إىل•اللجوء•إىل•تدابري•
من•جانب•واحد،•مثل•التدخل•يف•سوق•الصرف•األجنيب•أو•فرض•
ضوابط•على•رؤوس•األموال.•وكانت•هذه•التدابري•ناجحة•نسبيًا•
يف•احلد•من•حتركات•رؤوس•األموال•غري•املرغوب•فيها•أو•تأثريها•
على•االقتصاد•املحلي.•غري•أن•السيطرة•الفعالة•على•التدفقات•املالية•
اليت•ميكن•أن•تزعزع•االستقرار•تتطلب•ترتيبات•متعددة•األطراف،•
وهو•ما•حيقق•أيضًا•مصلحة•البلدان•اليت•تنبع•منها•هذه•التدفقات.•
وتبني•األزمة•املالية•العاملية•أن•تدفقات•رؤوس•األموال•غري•املنظمة•
ال•تولد•املخاطر•يف•البلدان•املتلقية•فحسب،•ولكن•أيضًا•يف•بلدان•
املصدر،•حيث•قد•تتهدد•املالءة•املالية•ملصارف•تلك•البلدان•األخرية•
إذا•تورطت•يف•فقاعات•األصول•يف•بلدان•أجنبية.•ولذلك،•ال•بد•
من•تطبيق•الرقابة•املالية•على•طريف•حتركات•رؤوس•األموال•على•

حد•سواء.

ومن•الصعب•-•إن•مل•يكن•من•املستحيل•-•حتقيق•استقرار•
أكرب•للتمويل•اخلارجي•للبلدان•النامية•دون•أن•حيدث•إصالح•أوسع•
للنظام•املايل•والنقدي•الدويل.•وقد•بينت•جتربة•األزمة•املالية•واالقتصادية•
أن•ضعف•الترتيبات•واملؤسسات•الدولية،•وعدم•وجود•قواعد•وأنظمة•
دولية•يف•هذا•املجال،•ينطويان•على•خماطر•عالية،•ليس•بالنسبة•للبلدان•
النامية•وحدها،•ولكن•أيضًا•بالنسبة•للبلدان•املتقدمة•األكثر•تقدمًا.•بيد•
أنه•ال•تتوفر•بعد•إرادة•للتعاون•الدويل•لالضطالع•باإلصالحات•الالزمة.•
يف•ظل•األوضاع•النقدية•واملالية•القائمة،•ويف•غياب•اإلصالحات•على•
الصعيد•الدويل،•يتعني•على•االقتصادات•النامية•واقتصادات•األسواق•
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الناشئة•أن•تضع•استراتيجيات•وطنية،•وإقليمية•حيثما•أمكن،•من•
أجل•احلد•من•ضعفها•إزاء•الصدمات•املالية•الدولية.

وطاملا•ال•توجد•قواعد•متفق•عليها•بصورة•متعددة•األطراف•
إلدارة•نظام•سعر•الصرف،•فإن•مهمة•احلد•من•خماطر•اختالل•العمالت•
وتقلب•أسعار•الصرف•تظل•تقع•على•عاتق•احلكومات•والسلطات•
النقدية•يف•كل•بلد•من•البلدان.•ومن•املرجح•أن•تزداد•هذه•املخاطر•
يف•السياق•العاملي•احلايل•للتباين•املستمر•يف•النمو•بني•البلدان•اليت•
متتلك•احتياطيات•كبرية•من•العمالت•واقتصادات•األسواق•الناشئة،•
كما•أن•من•املمكن•أن•تزداد•حدة•مع•حتول•هذه•البلدان•األخرية•مع•
غريها•من•البلدان•النامية•إىل•استراتيجية•تركز•بدرجة•من•ذي•قبل•

على•زيادة•الطلب•املحلي•كقوة•دافعة•للنمو•والتنمية.

وبعد•أن•جربت•اقتصادات•األسواق•الناشئة•التكلفة•املرتفعة•
لتبين•"احللول•احلدية"•ألسعار•الصرف•)أي•جعلها•مرنة•متامًا•أو•تثبيتها•
بشكل•ال•رجعة•فيه(،•حتول•معظمها•حنو•نظام•تعومي•حمكوم•وأكثر•
واقعية.•ويسمح•ذلك•النظام•بالتدخل•املرن•من•قبل•املصارف•املركزية•
الصرف•احلقيقية•غري• املفرطة•وأسعار• التقلبات• لتجنب•كل•من•
املستدامة•اليت•تنتج•عن•عمليات•املضاربة•املالية•أكثر•مما•تنتج•عن•

األساسيات•االقتصادية)15(.

وباإلضافة•إىل•ذلك،•ميكن•للتعاون•املايل•اإلقليمي•أن•يدعم•
اجلهود•الرامية•إىل•إضفاء•االستقرار•على•أوضاع•االقتصاد•الكلي.•
فمنذ•الستينات•من•القرن•املاضي،•استخدمت•بعض•املناطق•آليات•
معينة•تتيح•احلد•من•االعتماد•على•العمالت•األجنبية•يف•التجارة•
اإلقليمية،•مثل•أنظمة•مقاصة•املدفوعات•واستخدام•العمالت•املحلية•
يف•التجارة•الثنائية.•وهناك•مؤسسات•أخرى•توفر•التمويل•مليزان•
املدفوعات•دون•ربط•ذلك•مبشروطيات•غري•مرغوب•فيها.•كما•أن•
بعض•الترتيبات•اإلقليمية•تسهل•إدارة•أسعار•الصرف،•على•سبيل•
املثال•من•خالل•اتفاقات•االئتمان•)أو•املبادلة(•بني•املصارف•املركزية•
أو•من•خالل•جتميع•االحتياطيات•)مثل•صندوق•احتياطيات•أمريكا•
•.)Chiang Mai•الالتينية،•وصندوق•النقد•العريب،•ومبادرة•شيانغ•ماي
وملا•كانت•هذه•املؤسسات•اإلقليمية•تقدم•الدعم•دون•شروط•قاسية،•
فإهنا•توفر•أداة•فعالة•للسياسات•املضادة•للتقلبات•الدورية•االقتصادية.

وميكن•أيضًا•منع•اآلثار•املزعزعة•لالستقرار•والتحيز•املساير•
للدورات•االقتصادية•نتيجة•لتدفقات•رؤوس•األموال،•أو•ختفيفها•
على•األقل،•من•خالل•اللجوء•إىل•ضوابط•رؤوس•األموال،•املسموح•
هبا•مبوجب•النظام•األساسي•لصندوق•النقد•الدويل.•وهناك•خربات•
واسعة•يف•تطبيق•هذه•الضوابط•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•حد•

سواء.•فقد•كانت•هي•القاعدة•يف•الواليات•املتحدة•يف•الستينات،•
ويف•أوروبا•حىت•التسعينات•من•القرن•املاضي.•ويف•التسعينات•من•
القرن•املاضي•والعقد•األول•من•القرن•احلايل،•سعت•بعض•اقتصادات•
األسواق•الناشئة•)مثل•شيلي•وكولومبيا(•لتثبيط•التدفقات•الرأمسالية•
القصرية•األجل•من•خالل•الضرائب•أو•فرض•فوائد•غري•جمزية•على•
الودائع،•يف•حني•أقامت•اقتصادات•أخرى•حواجز•أمام•التدفقات•
الرأمسالية•القصرية•األجل•)مثل•األرجنتني•وماليزيا(.•ويف•اآلونة•األخرية،•
استحدثت•الربازيل•أيضًا•ضرائب•على•تدفقات•رؤوس•األموال.•
وأصبح•استخدام•ضوابط•رؤوس•األموال•مقبواًل•على•حنو•متزايد•يف•
املحافل•الدولية،•وإن•ظل•ذلك•مع•بعض•التحفظات.•فعلى•سبيل•
املثال،•َقِبل•صندوق•النقد•الدويل•بأن•ضوابط•رؤوس•األموال•هي•
إليها•إال•يف•حاالت• اللجوء• أدوات•مشروعة،•وإن•كان•ال•يرى•
اليت•يتضح•فيها•أن•هناك•أزمة•يف•ميزان•املدفوعات،•وبعد•أن•تبوء•
كل•التدابري•األخرى•)مثل•التعديالت•النقدية•واملالية(•بالفشل)16(.•
ومشكلة•هذا•النهج•أنه•ال•يعترف•بالدور•التحوطي•الذي•ميكن•أن•
تلعبه•هذه•الضوابط•على•الصعيد•الكلي•ملنع•حدوث•مثل•هذه•األزمة•

يف•املقام•األول.

إسناد•والية•أوسع•للمصارف•املركزية )ب(•
لتحقيق•هدف•االستقرار•املايل،•يتعني•على•املصارف•املركزية•
وغريها•من•السلطات•االقتصادية•األخرى•أن•تتبىن•هنجًا•منسقًا•على•
صعيد•السياسات•العامة.•وال•يقتصر•األمر•على•ضرورة•توسيع•نطاق•
واليات•املصارف•املركزية•فحسب،•ولكن•ينبغي•أيضًا•زيادة•عدد•
وأنواع•األدوات•اليت•ميكنها•استخدامها،•مبا•يف•ذلك•لوضع•القواعد•
التحوطية•على•املستوى•الكلي•ولتتبع•ما•جيري•متويله•يف•االقتصاد.•
القائلة•بوجوب•احتفاظ• الفكرة• تقييم• إعادة• يتطلب• وكل•ذلك•
املصارف•املركزية•باستقالهلا•)Blanchard, 2013(.•فقد•كان•األساس•
املنطقي•الستقالهلا•يتمثل•يف•إبقائها•بعيدة•عن•الضغوط•السياسية•
وهي•تضطلع•بتنفيذ•مسؤوليتها•الفنية•)املفترضة(•يف•السيطرة•على•
التضخم.•وحىت•يف•احلاالت•اليت•كانت•واليتها•تقتصر•فيها•على•
هدف•وحيد•)االستقرار•النقدي(•مع•امتالكها•ألداة•وحيدة•)سياسة•
أسعار•الفائدة(،•كانت•طبيعتها•"الفنية"•حمل•جدل.•ومع•التوسع•
التدرجيي•لوالياهتا•واستخدامها•للمزيد•من•األدوات•)وهو•ما•حيدث•
بالفعل(،•فقد•أصبحت•تضطلع•مبسؤوليات•أوسع•من•خالل•هنج•

شامل•لسياسات•االقتصاد•الكلي•والسياسات•املالية.

واحلاجة•إىل•إعادة•النظر•يف•دور•املصارف•املركزية،•ومعها•
مفهوم•"استقالليتها"•لالضطالع•باملهمة•الوحيدة•املتمثلة•يف•ضمان•
استقرار•أسعار•السلع•واخلدمات،•مل•تكن•أبدًا•أكثر•وضوحًا•مما•كانت•



137 تقرير التجارة والتنمية، 2013

عليه•خالل•األزمة•املالية•األخرية.•فقد•اضطرت•األزمة•املصارف•
التقليدية"،•اليت• التدابري•"غري• املركزية•إىل•اختاذ•املزيد•واملزيد•من•
سلطت•الضوء•على•الفجوة•القائمة•بني•األساس•النظري•ملفهوم•
استقالل•املصرف•املركزي•واحلاجة،•املستمدة•من•التجربة،•إلشراك•
السلطات•النقدية•يف•اجلهود•املبذولة•إلضفاء•االستقرار•على•األسواق•
املالية•حتقيقًا•ملصلحة•االقتصاد•ككل.•وترى•وجهة•النظر•التقليدية•أن•
القطاع•املايل•اخلاص•يتسم•بالكفاءة،•حىت•لدرجة•أن•يكون•مبقدوره•
ختفيف•أثر•الصدمات•على•االقتصاد•احلقيقي.•وهي•تستبعد•احتمال•
سوء•اإلدارة•من•جانب•املؤسسات•املالية•واألسواق•بافتراض•أهنا•
متتلك•دائمًا•املعلومات•الصحيحة•حول•التطورات•االقتصادية•احلالية•
واملستقبلية،•وأن•سوء•اإلدارة•من•جانب•احلكومة•هو•الذي•يؤدي•
إىل•األزمات•املالية.•وقد•قلبت•األزمة•احلالية•تلك•الفرضية•رأسًا•على•
عقب،•حيث•كان•القطاع•اخلاص•هو•الذي•تسبب•فيها.•أما•استقالل•
املصارف•املركزية•عن•احلكومات،•فلم•حيل•دون•اندالع•األزمة•
املالية،•وكانت•اجلهود•املشتركة•بني•املصارف•املركزية•واحلكومات•
عنصرًا•ال•غىن•عنه•يف•التصدي•لألزمة،•مبا•يف•ذلك•إنقاذ•املؤسسات•

اليت•كانت•تعترب•"أكرب•من•أن•ُيسمح•بفشلها".

وتتمثل•اخلطوة•التالية•يف•قبول•ضرورة•اضطالع•املصارف•
املركزية•بدور•نشط•يف•تنفيذ•استراتيجية•للنمو•والتنمية.•فاالستقرار•
النقدي،•مبعىن•استقرار•األسعار،•ليس•كافيًا•لضمان•أوضاع•مالية•
مستقرة•لالقتصاد•احلقيقي.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•االستقرار•املايل•
يعتمد•على•أداء•القطاع•احلقيقي•من•االقتصاد،•ألن•املصارف•متيل•
يف•حاالت•األزمات•احلادة•إىل•مراكمة•القروض•املتعثرة،•وتفشل•
يف•هناية•املطاف.•وبالتايل،•ال•ينبغي•النظر•إىل•دعم•النمو•االقتصادي•
باعتباره•جمرد•مسؤولية•إضافية•تقع•على•عاتق•املصارف•املركزية؛•

بل•إنه•يشكل•األساس•الفعلي•لالستقرار•املايل•والنقدي.

إعادة•النظر•يف•القواعد•املنظمة•للنظام•املايل )ج(•
تتطلب•النظم•املالية•يف•البلدان•النامية•وضع•أنظمة•مناسبة•
هتدف•إىل•ضمان•أن•ختدم•تلك•النظم•االقتصاد•احلقيقي•وعملية•
التنمية.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•هذه•األنظمة،•يف•سعيها•لتحقيق•
االستقرار•املايل،•جيب•أال•تعوق•النمو•بفرض•قيود•ال•لزوم•هلا•على•
االئتمان.•بل•ينبغي،•على•وجه•اخلصوص،•أن•تشجع•االئتمان•الطويل•
األجل•لتمويل•االستثمارات•اإلنتاجية.•ويف•الواقع،•فإن•هناك•عالقة•
متبادلة•بني•االستقرار•املايل•والنمو،•مبعىن•أنه•يصعب•حتقيق•النمو•
بدون•االستقرار•املايل؛•ومن•ناحية•أخرى،•فإن•من•املمكن•بسهولة•
بالغة•أن•تتعثر•القروض•يف•حالة•من•الركود•االقتصادي،•مما•يشكل•

خطرًا•على•االستقرار•املايل.

املتقدمة•بشدة•من•جراء• البلدان• العديد•من• ومع•تضرر•
األزمات•املالية،•فإهنا•تستحدث،•أو•تفكر•يف•استحداث،•تغيريات•بعيدة•
املدى•يف•األنظمة•املصرفية.•وقامت•جلنة•بازل•املعنية•باإلشراف•على•
األعمال•املصرفية•بصياغة•بعض•من•هذه•التغيريات•من•خالل•قواعد•
اتفاق•بازل•الثالث،•بينما•قام•جملس•حتقيق•االستقرار•املايل•وهيئات•
أخرى•بصياغة•البعض•اآلخر.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•استحداث•
هذه•القواعد•اجلديدة•أو•التفكري•فيها•ال•يقتصر•على•البلدان•املتقدمة•
وحدها،•بل•إهنا•تشكل•أيضًا،•وبدرجة•كبرية،•صياغة•القواعد•التنظيمية•
يف•البلدان•النامية•واقتصادات•األسواق•الناشئة.•فعلى•سبيل•املثال،•
مت•بالفعل•تنفيذ•قواعد•اتفاق•بازل•الثالث•لرؤوس•األموال•يف•11•
من•الواليات•األعضاء•يف•جلنة•بازل•)من•أصل•28(،•منها•سبع•من•
اقتصادات•األسواق•الناشئة•)جنوب•أفريقيا،•وسنغافورة،•والصني،•
واملكسيك،•واململكة•العربية•السعودية،•واهلند،•وإقليم•هونغ•كونغ•
الصيين(،•بينما•خيطط•كل•من•االحتاد•الروسي•واألرجنتني•والربازيل•

.)BIS, 2013(•2013•لتنفيذها•حبلول•هناية•عام

والشروط•اليت•حتكم•رؤوس•األموال•هي•اجلانب•الرئيسي•
للقواعد•املعززة.•وكانت•املقترحات•اليت•جرى•التفاوض•بشأهنا•يف•
اتفاق•بازل•الثالث•هتدف•إىل•تنقيح•ومتديد•الشروط•اليت•حتكم•رؤوس•
األموال•يف•اتفاقي•بازل•األول•والثاين،•ووضع•نسبة•بسيطة•للعالقة•
التحوطية• النوع•من•األنظمة• املال)17(.•فهذا• بني•األصول•ورأس•
على•الصعيد•اجلزئي•ُيستكمل•بأنظمة•حتوطية•إضافية•على•الصعيد•
الكلي،•مثل•استخدام•عوازل•رؤوس•األموال،•حبيث•إنه•يف•حالة•
هبوط•أسعار•أصول•املصارف،•فإهنا•ال•تصبح•خماِلفة•للشروط•اليت•
حتكم•رؤوس•األموال،•وال•تضطر•للمطالبة•برؤوس•أموال•إضافية•
عندما•يتطور•منو•االئتمان•بسرعة•بالغة.•كما•ستشمل•قواعد•بازل،•
للمرة•األوىل،•شروطًا•تتعلق•بالسيولة،•وإن•كان•اجلدل•ال•يزال•قائمًا•
حول•تعريفها•على•وجه•الدقة،•حيث•ال•يتوفر•اتفاق•بني•املصارف•

على•هذه•الشروط•اجلديدة.

والفكرة•الرئيسية•وراء•هذه•القواعد•املجددة•واملعززة•هي•
احلد•من•خماطر•فشل•املصارف•ونشوء•احلاجة•إىل•عمليات•إنقاذ•
عامة•من•خالل•احتواء•االستدانة•املفرطة.•وتسعى•تلك•القواعد•أيضًا•
لردع•املصارف•عن•متويل•اإلقراض•املتوسط•والطويل•األجل•عن•
طريق•اللجوء•إىل•سوق•اجلملة•لالقتراض•على•املدى•القصري•جدًا،•

بداًل•من•استخدام•قاعدة•ودائع•مستقرة.

ويقول•النقاد•إن•أنظمة•اتفاق•بازل•الثالث•ال•تزال•مسايرة•
للتقلبات•الدورية•االقتصادية،•وتظل•موجهة•إىل•تقييم•املخاطر•حسب•
تقديرات•األسواق،•اليت•اتضح•مرارًا•وتكرارًا•أهنا•أخفقت•يف•هذه•
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املهمة•األكثر•أمهية.•كما•أهنا•ُتعترب•معقدة•للغاية،•حىت•بالنسبة•للبلدان•
املتقدمة،•ورمبا•أكثر•من•ذلك•بالنسبة•للبلدان•النامية.•وباإلضافة•إىل•
ذلك،•مل•يتحقق•سوى•تقدم•ضئيل•للغاية•بشأن•املؤسسات•"األضخم•
من•أن•ُيسمح•هلا•بالفشل"،•أو•يف•التصدي•للجزء•اخلاص•ب••"مصارف•
الظل"•من•النظام•املايل.•وفيما•يتعلق•هبذا•األخري،•يدور•جدل•معقد•
حول•كيفية•ممارسة•إشراف•أكرب•على•عمليات•أسواق•املشتقات•
اليت•جتري•خارج•البورصات•الرمسية،•مبا•يف•ذلك•اشتراط•التسجيل•

العام•ووجود•آليات•للمقاصة.

أما•مسألة•ما•إذا•كان•ينبغي•تطبيق•اإلطار•الرأمسايل•التنظيمي•
التفاقات•بازل•يف•البلدان•النامية،•فهي•مسألة•غري•حمسومة.•وقد•
كان•من•املفترض،•يف•واقع•األمر،•أن•تنشئ•اتفاقات•بازل،•بدءًا•
من•اتفاق•بازل•األول•يف•أواخر•الثمانينات•من•القرن•املاضي،•فرصًا•
متكافئة•أمام•املؤسسات•الكبرية•النشطة•دوليًا.•ففي•الواليات•املتحدة،•
على•سبيل•املثال،•مل•يكن•هناك•سوى•بضع•مؤسسات•ُيفترض•أن•
تكون•ملزمة•باتباع•هذه•القواعد،•يف•حني•يستمر•تنظيم•بقية•النظام•
بالطريقة•التقليدية.•ومن•وجهة•نظر•النظام•املايل•الدويل،•ليس•هناك•
من•سبب•يدعو•مصارف•البلدان•النامية•التباع•نفس•القواعد•اليت•
تتبعها•املصارف•الدولية•الكبرية.•غري•أن•قواعد•بازل•أصبحت•تدرجييًا•
هي•املعيار•العام:•إذ•ُيفترض•أن•يطبقها•كل•بلد•من•البلدان،•حىت•وإن•
مل•يكن•أي•من•مصارفه•طرفًا•من•األطراف•الدولية•النشطة•الرئيسية.•
وبشكل•أكثر•حتديدًا،•ُيفترض•أن•تتحقق•برامج•تقييم•القطاع•املايل،•
اليت•يشترك•يف•إجرائها•صندوق•النقد•الدويل•والبنك•الدويل،•مما•إذا•
كانت•البلدان•تتبع•قواعد•بازل.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•ُيفترض•أن•
البلدان•النامية•اليت•تنتمي•إىل•جمموعة•العشرين•-•اليت•تنتمي•بالتايل•
بصورة•تلقائية•إىل•جملس•حتقيق•االستقرار•املايل)18(•-•ينبغي•أن•تكون•
قدوة•لغريها•من•البلدان•النامية•من•خالل•تطبيقها•فورًا•لكل•ما•يتقرر•
يف•تلك•اللجان•املختلفة،•حىت•وإن•مل•تكن•متارس•أي•سلطة•رمسية•

على•تلك•البلدان.

ويف•الواقع،•فإن•الشروط•املتعلقة•برأس•املال•والسيولة•كانت•
يف•كثري•من•البلدان•النامية،•اليت•شهدت•أزمات•مصرفية•خطرية•منذ•
الثمانينات•من•القرن•املاضي،•أعلى•بكثري•من•الشروط•املنصوص•عليها•
يف•قواعد•بازل•)فيما•اصطلح•على•تسميته•بقواعد•بازل•املعززة(.•
وتشري•جتربة•تطبيق•تلك•القواعد•إىل•أنه•كانت•هناك•قيود•عامة•على•

اإلقراض،•وخاصة•للمؤسسات•الصغرية•واملتوسطة•احلجم.

وقد•أدت•األزمة•املالية•األخرية•أيضًا•إىل•نوع•جديد•من•
التفكري•يف•هيكل•األعمال•املصرفية.•وكانت•إحدى•السمات•الرئيسية•
لإلصالحات•املقترحة•تتمثل•يف•فصل•األنشطة•املصرفية•التجارية•عن•

األنشطة•االستثمارية.•والفكرة•من•وراء•ذلك•هي•عزل•األعمال•
املصرفية•اجلزئية•اليت•تعترب•حيوية•لسري•االقتصاد•بصورة•طبيعية•)مثل•
تلقى•الودائع•واملدخرات•وتوفري•القروض•وإدارة•آليات•املدفوعات(•
بتداول• تتصل• أعلى•واليت• تنطوي•على•خماطر• اليت• عن•األنشطة•
األوراق•املالية•)Gambacorta and Van Rixtel, 2013(.•وعلى•وجه•
التحديد،•فإن•اجلانب•غري•املتعلق•بقبول•الودائع•ال•ُيتاح•له•الوصول•
إىل•مرافق•مقرض•املالذ•األخري•يف•املصرف•املركزي.•وبالتايل،•فإن•
فصل•األنشطة•املصرفية•ميكن•أن•يساعد•أيضًا•على•حتسني•الشفافية•يف•
القطاع•املايل،•وهو•ما•من•شأنه•أن•يسهل•انضباط•السوق•واإلشراف•
عليها،•ويدعم•-•يف•هناية•املطاف•-•اجلهود•الرامية•إىل•التعايف•من•
األزمة•الراهنة،•فضاًل•عن•تقليل•خماطر•حدوث•أزمات•أخرى•يف•

نفس•الوقت.

من• تشددًا• أقل• هي• أو•املقترحة• اجلارية• واإلصالحات•
اإلصالحات•السابقة•السيئة•السمعة،•مثل•قانون•غالس•-•ستيغال•
Glass-Steagall Act،•الذي•اعتمد•يف•عام•1933•استجابة•ألزمة•

مصرفية•أوسع•نطاقًا.•ففي•الواليات•املتحدة،•حتظر•قاعدة•فولكر•
Volcker Rule•على•املصارف•العاملة•يف•البلد•االجتار•يف•ممتلكاهتا•

اخلاصة،•كما•تفرض•قيودًا•على•نشاط•األسهم•اخلاصة.•ومع•ذلك،•
ورغم•أن•هذه•القاعدة•أصبحت•قانونًا•يف•عام•2012،•فقد•ُمنحت•
املصارف•مهلة•متتد•عامني•لالمتثال•له.•ويف•اململكة•املتحدة،•أوصت•
جلنة•فيكرز• Vickers Commissionبعزل•األنشطة•املصرفية•اجلزئية،•
وفصلها•عن•األنشطة•املصرفية•االستثمارية•للمؤسسات•املالية.•ومن•
املقرر•صدور•تشريع•هبذا•الشأن•عام•2015،•حبيث•تتاح•للمصارف•
مهلة•حىت•عام•2019•لالمتثال•له.•ويف•أوروبا،•ُأعلنت•يف•تشرين•
األول/أكتوبر•2012•خطة•ليكانني•Liikanen،•اليت•تقترح•وضع•
األنشطة•املصرفية•االستثمارية•للمصارف•العاملية•يف•كيان•منفصل•
عن•األنشطة•املصرفية•األخرى،•ولكن•ال•توجد•حاليًا•خطط•إلصدار•

تشريعات•بشأن•هذه•املقترحات.

كما•أن•احلاجة•لفصل•األنشطة•املصرفية•املختلفة•ترتبط•
املتعلقة•بأحجام•املصارف،•وخباصة•مع• باملخاوف• ارتباطًا•وثيقًا•
صعود•املصارف•العاملية•اهلائلة•احلجم•اليت•تغطي•جمموعة•واسعة•للغاية•
من•األنشطة•املالية•يف•العديد•من•البلدان•والواليات•القضائية.•ومن•
هنا،•فإن•من•شأن•األنظمة•اليت•تسعى•إىل•فصل•األنشطة•املصرفية•
املختلفة•من•النواحي•القانونية•واملالية•والتشغيلية•أن•تساعد•على•جتنب•
احتمال•تضخم•بعض•املؤسسات•املالية•بدرجة•هائلة•وتوليها•أنشطة•
 Viñals et(•متنوعة•حبيث•يصبح•أداؤها•هامًا•بالنسبة•جلوهر•النظام
al., 2013(.•أما•البلدان•النامية،•حيث•ال•تزال•النظم•املالية•يف•عملية•

التشكل•وحيث•يوجد•جمال•كبري•لتوسع•األنشطة•املصرفية•التجارية،•
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فإهنا•حتسن•صنعًا•باستخالص•الدروس•من•جتارب•الدول•املتقدمة
يف•هذا•الصدد.

وهناك•تدابري•أخرى•متوخاة•يف•البلدان•املتقدمة،•وخاصة
تلك•اليت•هتدف•إىل•حتسني•اإلدارة•املصرفية•وإجياد•احللول•يف•حال
وقد• النامية. للبلدان بالنسبة باألمهية أيضًا تتسم قد املصارف، فشل
يكون•من•األسهل•تنفيذ•مثل•هذه•التدابري•يف•البلدان•اليت•ال•تزال
مع• تتوسع أن املمكن من كان وإن نسبيًا، صغرية املصرفية نظمها
منو•اقتصادها.•ويتمثل•أحد•األهداف•اهلامة•يف•هذا•السياق•يف•تقليل
حوافز•السلوك•املحفوف•باملخاطر•الشديدة•من•جانب•املشاركني•يف
السوق•ممن•ميكنهم•جين•أرباح•مالية•كبرية•دون•أن•يضطروا•لتحمل
تبعات•تكبد•اخلسائر.•وجيب•أن•تسمح•آليات•اختاذ•القرار•للسلطات
بإهناء•عمل•املصارف•الرديئة،•وإعادة•رمسلة•املؤسسات•من•خالل
امللكية•العامة،•واإللزام•بإنقاذ•الدائنني•الذين•أصبحوا•أكثر•أمهية•بكثري
من•املودعني•يف•متويل•املؤسسات•ذات•األمهية•بالنسبة•جلوهر•النظام.
ومن•شأن•ذلك•كله•أن•يساعد•املصارف•على•العودة•إىل•األنشطة
اإلنتاجية•يف•أسرع•وقت•ممكن،•دون•احلاجة•إىل•استخدام•كميات•هائلة
.)19()Borio, 2012(•من•اإليرادات•العامة•الشحيحة•يف•عمليات•اإلنقاذ

تعكس التنظيمية النهج من املختلفة الفئات هذه فإن باختصار،
األمد• الطويلة القضايا مع للتعامل حممودًا جديدًا سياسيًا استعدادًا

اليت•تقف•يف•طريق•استدامة•االنتعاش•االقتصادي.•غري•أن•تبنيها•لنهج
يعترب•أن•"صيغة•واحدة•تناسب•اجلميع"•ليس•بالضرورة•النهج•األكثر
فيها• الرئيسية القصور جوانب أحد أن كما النامية. للبلدان مالءمة
املايل النظام استقرار على ضيقة بصورة التركيز إىل متيل أهنا يف يتمثل
احلقيقي.• االقتصاد خدمة حيث من كفاءته على تركيزها من أكثر
النامية، للبلدان بالنسبة خاصة بأمهية يتسم األخري اجلانب هذا أن غري
املتقدمة.•وال•يزال للبلدان• بالنسبة• بدرجة•أكرب•كثريًا•من•أمهيته•
بشكل• املايل القطاع حوافز توفيق يف للمساعدة الكثري إجناز يتعني
أوثق•مع•احتياجات•االستثمار•اإلنتاجي•وخلق•فرص•العمل•والنمو

االقتصادي•املستدام.

توجيه القطاع املالي نحو خدمة االقتصاد  -3
الحقيقي

من•الضروري•للبلدان•النامية•أن•تعزز•نظمها•املالية•املحلية•
من•أجل•دعم•استراتيجيات•التنمية•اليت•تعطي•دورًا•أكرب•للطلب•
الرئيسي الدور على التركيز عليها وجيب النمو. عجلة لدفع املحلي
الذي•يضطلع•به•القطاع•املايل•يف•النمو•االقتصادي،•والذي•يتمثل•
ويولد اإلنتاج• يعزز• الذي• الثابت• املال• رأس• تكوين• متويل• يف•

فرص•العمل.

اجلدول 3-3

مصادر التمويل االستثماري، جمموعات بلدان خمتارة، 2012-2005
عدد•
البلدان

عدد•
الشركات

أنواع•أخرىالتمويل•مببيعات•األسهماالئتمانات•التجاريةالتمويل•املصريفالتمويل•الداخلي
)نسبة•مئوية(

78168.417.24.83.85.7•13670مجيع•البلدان
35457.720.53.34.913.6•53أوروبا•-•البلدان•املتقدمة
19658.425.25.06.84.6•103أوروبا•-•البلدان•الناشئة

97181.19.43.41.54.5•4417أفريقيا
65759.021.010.14.45.6•3114أمريكا•الالتينية•والبحر•الكارييب

47767.120.32.82.87.0•2420آسيا•-•البلدان•النامية
61953.325.83.29.08.7•5أوقيانوسيا•-•البلدان•النامية

50769.415.64.37.43.3•1710االقتصادات•االنتقالية

.Enterprise Survey•حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•البنك•الدويل،•قاعدة•بيانات املصدر:
البلدان•املتقدمة•يف•أوروبا•تشمل:•أسبانيا،•أملانيا،•أيرلندا،•الربتغال،•اليونان.•والبلدان•الناشئة•يف•أوروبا•تشمل:•إستونيا،•بلغاريا،•بولندا،•اجلمهورية مالحظة:

التشيكية،•رومانيا،•سلوفاكيا،•سلوفينيا،•التفيا،•ليتوانيا،•هنغاريا.

ويف•معظم•البلدان،•جيري•متويل•االستثمارات•يف•القدرات
اإلنتاجية•احلقيقية•يف•املقام•األول•من•األرباح•املستبقاة•)التمويل
الداخلي(•أو•عن•طريق•اللجوء•إىل•االئتمان•املصريف•)اجلدول•3-3(.

االستثمار لتمويل الرئيسي املصدر هو الداخلي التمويل أن ومالحظة
يسلط•الضوء•على•أمهية•تعزيز•االرتباط•بني•األرباح•واالستثمارات.
وال•تقتصر•أمهية•ذلك•على•الدور•احلاسم•الذي•يلعبه•ارتفاع•الطلب
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يف•جعل•االستثمار•اإلضايف•يف•القدرة•اإلنتاجية•مرحبًا،•كما•نوقش•
يف•الفصل•الثاين،•ولكن•أيضًا•بسبب•احلاجة•لتمويل•استثمارات•
القائلة•بأن• التقليدية• الفكرة• القطاع•اخلاص.•ويتعارض•ذلك•مع•
زيادة•مدخرات•األسر•املعيشية،•وبالتايل•اخنفاض•استهالكها،•هي•
شروط•مسبقة•الزدياد•االستثمارات.•ويف•واقع•األمر،•فإن•السياسة•
اليت•هتدف•إىل•زيادة•تلك•املدخرات•كوسيلة•لرفع•معدل•االستثمار،•
بداًل•من•اعتبار•املدخرات•تنتج•عن•زيادة•االستثمار،•تضعف•الطلب•
والنشاط•االقتصادي،•وتترك•تأثريًا•سلبيًا•على•األرباح،•اليت•تشكل•

املصدر•الرئيسي•لتمويل•االستثمارات.

وعالوة•على•ذلك،•ميكن•للتمويل•من•املصارف•أن•يتيح•
للشركات•التعجيل•بتكوين•رؤوس•أمواهلا•بصورة•أكرب•وأوسع•مما•ميكن•
أن•حتققه•باألرباح•املستبقاة.•ولكي•يتمكن•املستثمرون•املحتملون•من•
االقتراض•هلذا•الغرض،•جيب•أن•يتوفر•التمويل•من•املصارف•بكميات•
كافية•وبتكلفة•تتناسب•مع•الرحبية•املتوقعة•للمشروع•االستثماري.•
ومرة•أخرى،•فإن•استهداف•زيادة•توافر•التمويل•لالستثمار•من•خالل•
تشجيع•زيادة•الودائع•االدخارية•يف•النظام•املصريف•من•شأنه•أن•يفضي•
إىل•نتائج•عكسية،•وذلك•ألن•ارتفاع•أسعار•الفائدة•يعين•أيضًا•ارتفاع•
تكاليف•التمويل•املصريف•للمستثمرين•املحتملني،•باإلضافة•إىل•ما•يتركه•

ارتفاع•مدخرات•األسر•املعيشية•من•أثر•على•خفض•الطلب.

لذلك،•فإن•هنجًا•واعدًا•بدرجة•أكرب•لزيادة•امليل•إىل•االستثمار•
وزيادة•توافر•املوارد•املالية•الالزمة•لالستثمار•على•حد•سواء•إمنا•يتمثل•
يف•دعم•الطلب،•وتشجيع•إعادة•استثمار•األرباح،•وتسهيل•الوصول•
إىل•القروض•املصرفية•الطويلة•األجل•واملنخفضة•التكلفة.•وال•تتطلب•
القروض•اجلديدة•زيادة•يف•الودائع•االدخارية؛•بل•ميكن•أن•تتاح•من•
خالل•قيام•املصرف•املركزي•بتوفري•السيولة•الكافية•للنظام•املصريف•

وإبقاء•سعر•الفائدة•عند•أدىن•مستوى•ممكن.

ويف•البلدان•النامية،•جيب•أن•ميثل•اإلصالح•املصريف•أولوية،•
حيث•إن•النظم•املالية•تقوم•أساسًا•على•املصارف.•ويصف•القسم•
التايل•جمموعة•واسعة•من•أدوات•ومؤسسات•السياسة•العامة•املتعلقة•
باملصارف•اليت•من•شأهنا•التمكني•من•توزيع•أكثر•فعالية•لالئتمانات•

اليت•تدعم•النمو•احلقيقي.

تدابري•توجيه•التمويل•املصريف•خلدمة•االقتصاد• )أ(•
احلقيقي

ميكن•النظر•يف•تدابري•خمتلفة•لتوجيه•التمويل•املصريف•لدعم•
االقتصاد•احلقيقي.•يف•البداية،•ميكن•تشجيع•املصارف•على•إجراء•

كمية•أكثر•معقولية•من•عمليات•حتويل•االستحقاقات•)أي•تقدمي•
قروض•طويلة•األجل•تقابلها•ودائع•قصرية•األجل(،•أو•إلزامها•بذلك.•
وكثريًا•ما•كانت•املصارف•التجارية•يف•البلدان•النامية•تفضل،•يف•
املاضي،•تقدمي•قروض•شخصية•قصرية•األجل•أساسًا•أو•شراء•أوراق•
مالية•حكومية•ألهنا•كانت•تعترب•املخاطر•اليت•ينطوي•عليها•حتويل•
االستحقاقات•مرتفعة•بأكثر•من•الالزم.•غري•أن•هذه•املخاطر•رمبا•كانت•
مبالغًا•فيها،•حيث•إنه،•حىت•خالل•األزمات•املالية•احلادة،•مل•تتجاوز•
عمليات•سحب•الودائع•من•املصارف•نسبة•25•يف•املائة•من•قاعدة•
ودائعها•يف•أي•وقت•من•األوقات.•وميكن•إلطار•تنظيمي•منقح•أن•
يتضمن•عناصر•تشجع•توزيعًا•خمتلفًا•ألصول•املصارف•وحوافظها•
االئتمانية،•تقترن•بشروط•لتجنيب•احتياطيات•وتقدمي•ضمانات•كافية•
ملراعاة•املخاطر•اإلضافية•تتعلق•مبدة•االستحقاق•األطول•جلانب•من•
أصوهلا.•وعالوة•على•ذلك،•فإن•الضمانات•العامة•املقدمة•للحصول•
على•ائتمانات•من•املصارف•التجارية•لتمويل•مشاريع•استثمارية•
خاصة•أو•مشاركة•مصارف•التنمية•الوطنية•يف•متويلها•قد•يشجع•
املصارف•على•تقدمي•املزيد•من•القروض•هلذه•األغراض.•كما•أن•
هذه•التدابري،•من•خالل•احلد•من•خطر•العجز•عن•سداد•االئتمان،•
ختفض•من•عالوات•املخاطر•على•هذه•القروض•االستثمارية•الطويلة•
األجل.•ومن•شأن•ما•ينتج•عن•ذلك•من•خفض•لتكلفة•الفائدة•بالنسبة•
للمستثمرين•أن•حيد•بدرجة•أكرب•من•احتمال•التخلف•عن•السداد،•
مما•يقلل•بالتايل•من•احتمال•اضطرار•احلكومات•لتغطية•هذه•اخلسائر•

يف•إطار•خطة•ضمانات.

وميكن•املصارف•املركزية•أن•تدعم•حتويل•االستحقاقات•
من•خالل•الدور•الذي•تضطلع•به•بوصفها•مقرض•املالذ•األخري،•
ومن•خالل•توفري•التأمني•على•الودائع.•ومن•شأن•هذا•التدبري•األخري•
تقليص•خطر•عمليات•سحب•الودائع•املفاجئة•اليت•ميكن•أن•تؤدي•
إىل•تقييد•السيولة•بالنسبة•للمصارف،•يف•حني•يعاجل•التدبري•األول•
الترتيبات•ليست•جديدة• السيولة•يف•حال•وقوعها.•وهذه• نقص•
بطبيعة•احلال:•فقد•اقترح•مبدأ•مقرض•املالذ•األخري•يف•أوائل•القرن•
التاسع•عشر،•كما•نادى•به•بيدجهوت•Bagehot•يف•عام•1873،•
يف•حني•جيري•تنفيذ•التأمني•على•الودائع•بصورة•تدرجيية•يف•مجيع•
أحناء•العامل•منذ•الثالثينات•من•القرن•املاضي.•غري•أن•هذه•الترتيبات•
نادرًا•ما•كانت•تنجح•يف•تشجيع•املصارف•على•تقدمي•كمية•ُيعتد•
هبا•من•التمويل•الطويل•األجل•لالقتصاد•احلقيقي.•لذلك،•ال•بد•وأن•

تتبىن•السلطات•النقدية•هنجًا•أكثر•عمليًا•بدرجة•أكرب.

وقد•ظلت•املصارف•املركزية•بصورة•تارخيية•تستخدم•جمموعة•
شديدة•التنوع•من•األدوات•لتوجيه•التمويل•الطويل•األجل•لدعم•
املباشر• التمويل• التنموية•)Epstein, 2005(،•مبا•يف•ذلك• األهداف•
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للشركات•غري•املالية.•فقبل•احلرب•العاملية•األوىل•ويف•فترة•ما•بني•
•Bank of England•احلربني،•على•سبيل•املثال،•قام•مصرف•بنك•إنكلترا
بدعم•خمتلف•القطاعات•الصناعية،•مبا•يف•ذلك•صناعات•املنسوجات•
الصناعي•واألخشاب• السفن•واأللومنيوم•واحلرير• واملعادن•وبناء•
ولب•الورق.•بل•إنه•كان•متداخاًل•بشدة•يف•بعض•الصناعات،•يف•
واقع•األمر،•بامتالكه•حصصًا•مباشرة•فيها•وباملشاركة•يف•إدارهتا.•
ويف•عام•1929،•أنشئ•الصندوق•االئتماين•إلدارة•األوراق•املالية•
Securities Management Trust•كشركة•قابضة•إلدارة•حصص•السهم•

اليت•ميتلكها•املصرف•يف•خمتلف•الشركات.•وباملثل،•أصبح•مصرف•
بنك•إيطاليا•Bank of Italy•متداخاًل•يف•متويل•شركات•صناعية•خمتلفة•

.)O’Connell, 2012(•وإدارهتا•بصورة•غري•مباشرة

ويف•فترة•ما•بعد•احلرب•مباشرة،•اتسع•نطاق•تدخل•املصارف•
املركزية•واحلكومات•يف•ختصيص•االئتمانات•يف•البلدان•املتقدمة•والنامية•
على•حد•سواء.•فعلى•سبيل•املثال،•أممت•فرنسا•مصارف•الودائع•
الرئيسية،•وأنشأت•املجلس•الوطين•لالئتمان،•الذي•كان•مسؤواًل•عن•
 Coupaye,(•ختصيص•االئتمانات•وفقًا•للمصاحل•واألولويات•الوطنية
1978(.•وكانت•السياسة•االئتمانية•تُنفذ•يف•جانب•منها•بواسطة•عدد•

من•املؤسسات•التعاونية•العامة•وشبه•العامة•واملتخصصة،•اليت•كانت•
تقوم•بتمويل•األنشطة•الزراعية•وتطوير•البنية•التحتية•يف•املناطق•الريفية،•
فضاًل•عن•االستثمارات•اإلقليمية•والبلدية،•واإلسكان•االجتماعي،•
واالستثمارات•الصناعية•والتجارية•يف•الشركات•الصغرية•واملتوسطة•
احلجم•بأسعار•تفضيلية.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•كان•املصرف•املركزي•
الفرنسي•يؤثر•على•قرارات•اإلقراض•اليت•تتخذها•املصارف•التجارية•
من•خالل•عمليات•انتقائية•إلعادة•اخلصم•بأسعار•تفضيلية،•واإلفراج•
املشروط•عن•االحتياطيات•اإللزامية،•وإعفاء•بعض•األنشطة•)مثل•
ائتمانات•التصدير،•والقروض•متوسطة•األجل•لالستثمار(•من•احلدود•
القصوى•الكمية•لالئتمان•اليت•ظل•معمواًل•هبا•حىت•عام•1986،•
وكذلك•من•خالل•العديد•من•تقدمي•خطوط•ائتمان•الستخدامات•
حمددة•بأسعار•تفضيلية.•كما•أن•بلدانًا•أوروبية•أخرى،•من•بينها•
أملانيا•وإيطاليا•وبلجيكا•واململكة•املتحدة•وهولندا،•كانت•تستخدم•
أدوات•مماثلة،•ليس•فقط•لدعم•بعض•القطاعات•واألنشطة،•ولكن•
أيضًا•للحد•من•االستهالك•الشخصي•والواردات•وتراكم•املخزون•

.)Hodgman, 1973; O’Connell, 2012(•املمول•بالقروض

ويف•العديد•من•بلدان•آسيا•وأمريكا•الالتينية،•كانت•غلبة•
االئتمان•املصريف•يف•متويل•ديون•الشركات•توفر•أساسًا•لسياسات•
ائتمانية•استباقية•هتدف•إىل•التأثري•على•توزيع•االئتمانات•املصريف•
وختفيف•تكاليف•الفائدة.•ولعبت•هذه•السياسات•دورًا•حامسًا•يف•
تعزيز•عملية•التصنيع،•وخاصة•فيما•بني•اخلمسينات•والثمانينات•من•

القرن•املاضي.•وقامت•املؤسسات•املتخصصة،•مبا•يف•ذلك•مصارف•
التنمية•الوطنية•وغريها•من•املصارف•اململوكة•للدولة،•بتوجيه•ائتمانات•
طويلة•األجل•ملشروعات•خمتارة•يف•الصناعة•والزراعة•واإلسكان.•
وكان•توزيع•االئتمانات•من•جانب•املصارف•التجارية،•اليت•كان•
بعضها•مملوكًا•للدولة)20(،•خيضع•أيضًا•لسياسات•احلكومة،•أو•ألنظمة•
املصرف•املركزي.•ويف•إندونيسيا•وتايلند•ومجهورية•كوريا•وماليزيا•
املثال،•كان•يتحتم•أن•تشكل• الصيين،•على•سبيل• تايوان• وإقليم•
الصغرية•واملتوسطة•حصة•معينة•من• للشركات• املقدمة• القروض•
أصول•املصارف.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•استحدثت•املصارف•املركزية•
شروطًا•تفاضلية•لالحتياطي،•وإعادة•اخلصم•واحلصول•على•قروض•
املصرف•املركزي•بأسعار•فائدة•خاضعة•للقواعد•التنظيمية•من•أجل•
توجيه•ختصيص•االئتمانات.•ولعبت•هذه•املخططات•دورًا•حموريًا•يف•
سرعة•التصنيع•يف•العديد•من•البلدان.•غري•أهنا•مل•حتقق•دائمًا•النتائج•
املتوقعة•منها،•ويف•عدة•بلدان•كانت•ُيساء•استخدامها،•حيث•كانت•
املصارف•اململوكة•للدولة•تقدمي•القروض•أحيانًا•لكيانات•عامة•أخرى•
ألغراض•ال•تتصل•باالستثمار•اإلنتاجي.•ونتيجة•لذلك،•أصبحت•
القروض•املتعثرة•تثقل•كاهل•ميزانياهتا•العمومية•وتقوض•قدراهتا•على•
اإلقراض.•ومن•ناحية•أخرى،•كانت•خصخصة•املصارف•اململوكة•
للدولة•وحترير•النظم•املالية•هو•ما•فتح•الطريق•أمام•اندالع•األزمات•

املالية•الكربى•يف•أمريكا•الالتينية•وشرق•وجنوب•شرق•آسيا.

ويف•ضوء•هذه•التجارب•املختلفة،•حتتاج•البلدان•النامية•إىل•أن•
تزن•بعناية•إجيابيات•وسلبيات•النظم•املختلفة•عند•تشكيل•أو•إصالح•
قطاعاهتا•املالية•املحلية.•كما•ينبغي•أن•تتأكد•من•أن•األنشطة•املالية•
العامة•واخلاصة•تتم•بواسطة•مؤسسات•جمهزة•هبياكل•إدارة•مناسبة،•

وأهنا•تعمل•ملصلحة•االقتصاد•واملجتمع•ككل.

ويف•الوقت•احلاضر،•تؤدي•العيوب•املوجودة•يف•ختصيص•
االئتمان•من•جانب•املصارف•اخلاصة•بعد•حتريرها•والصعوبات•يف•
إعادة•تأسيس•املعروض•من•االئتمانات•للقطاع•احلقيقي•يف•االقتصادات•
املتقدمة•)على•الرغم•من•السياسات•النقدية•التوسعية(•إىل•جتدد•االهتمام•
املثال،• االئتمان.•ففي•متوز/يوليه•2012،•على•سبيل• بسياسات•
أنشأ•بنك•إنكلترا•Bank of England•متوياًل•مؤقتًا•خلطة•لإلقراض،•
هبدف•حتفيز•املصارف•ومجعيات•البناء•على•تعزيز•اإلقراض•املوجه•
لالقتصاد•احلقيقي•يف•البلد.•يف•إطار•هذا•املخطط،•يوفر•بنك•إنكلترا•
متوياًل•منخفض•التكلفة•للمصارف•لفترة•طويلة•من•الزمن،•مع•ربط•
كل•من•سعر•وكمية•التمويل•املقدم•بأداء•اإلقراض•)فازدياد•صايف•
اإلقراض•للشركات•الصغرية•واملتوسطة،•على•سبيل•املثال،•يتيح•هلا•
 Bank of England,(•)الوصول•إىل•قدر•أكرب•من•التمويل•الرخيص
مبادرة•مماثلة•يف• •Bank of Japan اليابان• بنك• 2013(.•كما•أطلق•
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عام•Bank of Japan, 2010(•2010(.•ويف•السياق•نفسه،•هتدف•
مبادرات•عديدة•إىل•زيادة•اإلقراض•من•جانب•املؤسسات•العامة•
إىل•الشركات•الصغرية•واملتوسطة.•فمن•املقرر،•على•سبيل•املثال،•
أن•يقوم•مصرف•التنمية•األملاين•KfW Entwicklungsbank•بإقراض•
 Instituto de Crédito Oficial,•بليون•يورو•ملصرف•التنمية•اإلسبانية
ICO،•لتمكينه•من•توجيه•القروض•للشركات•الصغرية•واملتوسطة•

يف•إسبانيا•بأسعار•الفائدة•األملانية.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•بدأ•املجلس•
األورويب•يف•حزيران/يونيه•2013•خطة•لالستثمار•بدعم•من•مصرف•
االستثمار•األورويب،•الذي•ازداد•رأمساله•مبقدار•10•باليني•يورو.•
وتتوخى•اخلطة•توفري•قروض•إضافية•للشركات•الصغرية•واملتوسطة،•
مبا•حيسن•فرص•احلصول•على•التمويل•وتعزيز•خلق•فرص•العمل،•

.)EIB, 2013(•وخصوصًا•للشباب

غري•أنه•كثريًا•ما•كان•جيري•استحداث•هذه•املبادرات•باعتبارها•
تدابري•استثنائية•للتعامل•مع•ظروف•استثنائية.•وهناك•حجج•قوية•لصاحل•
تدخل•املصارف•املركزية•واحلكومات•للتأثري•على•ختصيص•االئتمانات•
يف•األوقات•العادية،•وخاصة•يف•البلدان•النامية.•إذ•ينبغي•أن•هتدف•مثل•
هذه•االئتمانات•إىل•تعزيز•قوى•النمو•املحلية•واحلد•من•عدم•االستقرار•
املايل،•حيث•إن•القروض•الطويلة•األجل•املوجهة•لالستثمار•واالبتكار•
والقروض•املوجهة•للشركات•املتناهية•الصغر•والصغرية•واملتوسطة•
 TDR(•احلجم•هي•قروض•شحيحة•للغاية•حىت•يف•األوقات•اجليدة
chap. IV ,2008(.•وتسعى•بعض•اإلصالحات•األخرية•لتشجيع•هذا•

النوع•من•التدخل•من•جانب•املصارف•املركزية،•مبا•يعزز•أو•يستعيد•
دورها•التنموي•التارخيي)21(.•وباإلضافة•إىل•أهداف•االستقرار•النقدي•
واملايل،•ينبغي•للمصارف•املركزية•أن•تكمل•ما•تبذله•احلكومات•من•
جهود•وما•تضعه•من•سياسات•ترمي•إىل•حتقيق•التنمية•االقتصادية•
بشكل•عام،•مع•التركيز•على•حتسني•اإلنتاجية•وخلق•فرص•العمل.

التجارية•أكثر• وتشمل•هذه•السياسات•أساسًا•املصارف•
مما•تشمل•املصارف•االستثمارية،•كجزء•من•"العقد•االجتماعي"•
بني•املصارف•األوىل•واملصرف•املركزي.•ووفقًا•هلذا•العقد،•فإن•
املصرف•املركزي•يوفر•التأمني•على•الودائع•ويدعم•السيولة•إذا•لزم•
األمر•)باعتباره•مقرض•املالذ•األخري(،•يف•حني•تضطلع•املصارف•
التجارية•مبهمة•حتويل•االستحقاقات•باتباع•املبادئ•التوجيهية•اليت•
تضعها•املصارف•املركزية،•باإلضافة•إىل•توفري•خطوط•االئتمان•يف•
ظروف•معينة.•وذلك•سبب•إضايف•للتمييز•بني•املؤسسات•اليت•تتلقى•
الودائع•واملصارف•االستثمارية•اليت•تعمل•كوسيط•بني•املستثمرين•
الراغبني•يف•اإلقدام•على•خماطر•أعلى•والشركات•غري•املالية•اليت•تطلب•
متوياًل•طويل•األجل،•واليت•ال•تتوفر•هلا•سبل•الوصول•إىل•تسهيالت•

مقرض•املالذ•األخري•والتأمني•ضد•املسؤولية.

وإدارة•نظام•مصريف•له•أهداف•تنموية•ليست•باملسألة•الفنية•
املحضة؛•فهي•تنطوي•أيضًا•على•خيارات•سياسية،•وتطرح•بالتايل•
تساؤالت•حول•مربرات•اإلبقاء•على•استقالل•املصرف•املركزي•عن•
السلطات•املنتخبة.•وعلى•وجه•التحديد،•فإن•تدخل•السياسة•العامة•
هبدف•تأمني•االستقرار•النقدي•واملايل•هو•أيضًا•تدخل•سياسي•يف•
طبيعته،•كما•يتضح•من•الطريقة•اليت•أديرت•هبا•األزمة.•ففي•هذه•
العملية،•كان•يتعني•على•املصارف•املركزية•توزيع•املكاسب•واخلسائر،•
وإعادة•توزيع•الدخل•والثروة،•وتقرير•اإلقدام•على•عمليات•اإلنقاذ•
من•عدمه•وإمالء•شروط•اإلنقاذ،•ليس•فقط•بالنسبة•لألطراف•املالية•
وغري•املالية•اخلاصة،•ولكن•أيضًا•بالنسبة•للدول•ذات•السيادة،•كما•هو•
اليورو.•وإذا•كان•من•املقبول•أنه• احلال•مع•بلدان•هامش•منطقة•
ينبغي•توسيع•نطاق•والية•املصارف•املركزية•لتشمل•أهدافًا•تنموية،•
فإن•الطابع•الذي•ُيفترض•أنه•"فين"•حمض•ألنشطتها•يصبح•أكثر•
ومهية.•وإذا•كان•للسلطات•النقدية•أن•تنفذ•سياسات•نقدية•ومالية•
وائتمانية•كجزء•من•استراتيجية•للتنمية،•فإهنا•جيب•أن•تنسق•أعماهلا•

مع•السلطات•االقتصادية•األخرى.

حنو•نظم•مالية•أكثر•تنوعا )ب(•
إىل•جانب•تزايد•الوعي•باحلاجة•إىل•استعراض•دور•املصارف•
املركزية•وهيكل•األعمال•املصرفية•التجارية،•كما•نوقش•أعاله،•فإن•
هناك•أيضًا•اهتمامًا•متجددًا•بنطاق•مصارف•التنمية•ودورها.•فهذه•
املصارف•اململوكة•للدولة•عادة•ميكنها•قبول•الودائع•)وإن•مل•يكن•
بنفس•القدر•الذي•تتلقاه•املصارف•التجارية•العادية(،•ومجع•األموال•يف•
أسواق•رأس•املال،•وتقدمي•القروض•للمشاريع•اليت•هتدف•إىل•املسامهة•
يف•التنمية•االقتصادية•الشاملة.•وتارخييًا،•قامت•احلكومات•بإنشاء•
مصارف•التنمية•لتقدمي•اخلدمات•املالية•اليت•تعجز•املؤسسات•املالية•
اخلاصة•عن•تقدميها•بالقدر•املطلوب،•أو•اليت•ال•ترغب•يف•تقدميها.•
وحىت•اليوم،•ورغم•عقود•من•االنتقادات•املوجهة•إىل•القطاع•العام•
ورغم•االعتقاد•السائد•بأن•خصخصة•املؤسسات•اململوكة•للدولة•
من•شأنه•تسريع•وترية•النمو•وزيادة•اإلنتاجية،•فإن•عددًا•كبريًا•من•
املصارف•اإلمنائية•ال•تزال•موجودة.•وقد•أنشئ•حنو•40•يف•املائة•من•
هذه•املصارف•بني•عامي•1990•و2011.•ويف•اآلونة•األخرية،•
النامية•واقتصادات• البلدان• أنشئت•مصارف•جديدة•يف•عدد•من•
أنغوال•وبلغاريا•وتايلند•وعمان• الناشئة،•مبا•يف•ذلك•يف• األسواق•
واهلند.•ويف•اململكة•املتحدة،•جيري•إنشاء•مصرف•لألعمال•التجارية•
Business Bank،•وكذلك•"مصرف•أخضر"•Green Bank•جديد•

لتمويل•املشاريع•البيئية؛•ويف•فرنسا،•أنشئ•مؤخرًا•مصرف•تنموي،•
وهناك•أيضًا•خطط•ملصرف•تنمية•جديد•يف•الواليات•املتحدة.•ويشري•
ذلك•إىل•أن•احلكومات•ال•تزال•تنظر•إىل•مصارف•التنمية•الوطنية•
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على•أهنا•مؤسسات•مفيدة•لتعزيز•النمو•االقتصادي•والتغري•اهليكلي•
.)de Luna-Martínez and Vicente, 2012(

للدولة•تستأثر،•يف• اململوكة• املالية• املؤسسات• ويقدَّر•أن•
املتوسط،•ب••25•يف•املائة•من•إمجايل•أصول•النظام•املصريف•العاملي،•وب••
30•يف•املائة•من•إمجايل•النظام•املايل•لالحتاد•األورويب.•ويف•أمريكا•
الالتينية،•تتوىل•56•من•مصارف•التنمية•العامة•توزيع•700•بليون•
دوالر•سنويًا•-•حوايل•10•يف•املائة•من•إمجايل•االئتمانات•-•وحتتفظ•
بأصول•تصل•إىل•25•يف•املائة•من•الناتج•املحلي•اإلمجايل•للمنطقة•
)IADB, 2013(.•وقد•أصبحت•واحدة•من•فوائد•وجود•مصدر•بديل•
كبري•لتوفري•االئتمانات•والوساطة•واضحة•خالل•األزمة•األخرية،•حيث•
لعبت•مصارف•التنمية•دورًا•هامًا•معاكسًا•للدورات•االقتصادية،•
مما•زاد•من•احلوافظ•املالية•اجلاهزة•لإلقراض•يف•ذات•الوقت•الذي•كانت•
فيه•مصارف•خاصة•عديدة•تقلص•ما•تقدمه•من•ائتمانات.•ووفقًا•
لدراسة•استقصائية•حديثة•أجراها•البنك•الدويل•ل••90•من•مصارف•
التنمية•يف•سائر•البلدان•املتقدمة•والنامية،•ففي•الفترة•ما•بني•أواخر•
عام•2007•وأواخر•عام•2009،•زادت•هذه•املصارف•حوافظها•
املالية•املخصصة•للقروض•بنسبة•36•يف•املائة•مقارنة•بزيادة•قدرها•
 de(•10•يف•املائة•فحسب•للمصارف•اخلاصة•العاملة•يف•نفس•البلدان

.)Luna-Martínez and Vicente, 2012

ونظرًا•ألن•مصارف•التنمية•تضيف•التنوع•إىل•النظام•املايل•
وتستهدف•طائفة•من•األهداف•أوسع•من•النظام•املصريف•اخلاص،•فإن•
من•املمكن•أيضًا•أن•ُينظر•إليها•مرة•أخرى•-•إىل•جانب•املصارف•
املركزية•األكثر•نشاطًا•-•كمسامهني•طبيعيني•يف•قيام•نظام•مايل•سليم•

وقوي•يف•األوقات•اجليدة،•فضاًل•عن•أوقات•األزمات.

وبالنسبة•ألصحاب•األعمال•احلرة•املحتملني•الذين•يسعون•
إىل•ممارسة•أنشطة•جديدة•ومبتكرة،•فإن•خيارات•التمويل•تصبح•
شحيحة•بشكل•خاص،•ألهنم•يشكلون•خماطر•ائتمانية•يصعب•للغاية•
على•املصارف•العادية•تقييمها.•وهلذا•السبب،•فإن•املصادر•األصغر•
واألكثر•ختصصًا•للتمويل•تضطلع•أيضًا•بدور•هام•يف•الديناميات•العامة•
لعملية•التنمية.•وتشمل•األمثلة•املعتادة•لذلك•احلاضنات•اليت•تتمتع•
برعاية•حكومية•واليت•ُتكلف•بتمويل•األنشطة•اليت•متتلك•قدرة•على•
تعزيز•التنويع•والتغيري•اهليكلي•وإن•مل•يكن•مبقدورها•عادة•احلصول•على•
دعم•من•املصارف•اخلاصة.•وأنشطة•البحث•والتطوير•أو•الصناعات•
املبتكرة،•على•سبيل•املثال،•كثريًا•ما•تتلقى•دعمًا•حكوميًا•يف•معظم•

البلدان•املتقدمة.

كما•ظهرت•أيضًا•يف•السنوات•األخرية•حلول•أخرى•ال•تعتمد•
على•املصارف•ملشاكل•الوصول•إىل•االئتمانات.•فقد•تطورات،•على•
سبيل•املثال،•أشكال•جديدة•للتمويل•من•خالل•الوسائط•االجتماعية،•
مثل•قروض•التمويل•اجلماهريي•وآليات•الدفع•اليت•تعمل•من•خالل•
شبكات•األنداد.•ومثة•شبكات،•مثل•شبكة•Kickstarter•اليت•تتخذ•
من•نيويورك•مقر•هلا،•واليت•قامت•بتحويل•أكثر•من•600•مليون•
دوالر•آلالف•املشاريع•على•مدى•السنوات•األربع•املاضية،•أو•نادي•
اإلقراض•يف•اململكة•املتحدة،•تشري•إىل•نشوء•آليات•جديدة•مبتكرة•
يف•احلاالت•اليت•ختفق•فيها•األسواق•املالية•التقليدية•يف•تقدمي•احللول.•
وهناك•بالتأكيد•العديد•من•األمثلة•التارخيية•للحلول•املؤسسية•اليت•
كانت•مبتكرة•يف•وقت•من•األوقات•مث•أصبحت•اآلن•متثل•التيار•
الرئيسي•السائد،•مثل•االحتادات•االئتمانية•القائمة•على•أساس•مكان•
العمل•أو•هياكل•التعاونيات•يف•الشركات.•غري•أن•هذه•النماذج•
لن•تكون•مناسبة•جلميع•املشروعات،•وينبغي•النظر•إليها•باعتبارها•
جزءًا•من•جمموعة•متنوعة•من•اخليارات•املوجودة•ضمن•هيكل•مايل•

أوسع•خيدم•جمموعة•متنوعة•من•االحتياجات.

وضمن•هذه•احلجة•العريضة•الداعية•لنظام•مايل•أكثر•تنوعًا•
يتألف•من•العديد•من•خمتلف•املؤسسات•املصرفية•واملالية•املختلفة•
األحجام•واألهداف•والواليات،•فمن•الواضح•أن•منوذج•اليوم•لألعمال•
املصرفية•العاملية•اليت•تشمل•مؤسسات•بالغة•الضخامة•هو•منوذج•حباجة•
إىل•إعادة•النظر.•وال•يرجع•ذلك•فحسب•إىل•مشكلة•"الكيانات•
األضخم•من•أن•يسمح•هلا•بالفشل"،•ولكنه•أيضًا•لضرورة•تسهيل•
الوصول•إىل•االئتمانات•لتلبية•االحتياجات•املحددة•وتوفري•االستقرار•
للنظام•من•خالل•عدم•السماح•للحوافظ•املالية•الشديدة•الترابط•بنشر•
العدوى.•وحىت•إذا•كان•جانب•كبري•من•االئتمانات•ال•يزال•ُيوجه•من•
خالل•املصارف•التجارية•)يف•إطار•متويل•خطة•لإلقراض،•على•سبيل•
املثال(،•فإن•السياسة•االستباقية•لتوجيه•االئتمانات•إىل•االستخدامات•
املنتجة•قد•حتتاج•إىل•اللجوء•إىل•شبكة•من•املؤسسات•املتخصصة،•مبا•يف•
ذلك•املصارف•التعاونية•والتنموية.•ومن•الواضح•أن•بناء•)أو•إصالح(•
مثل•هذه•اهلياكل•املالية•يتجاوز•االهتمام•املباشر•بندرة•االئتمانات•يف•
أوقات•املتاعب.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•فإن•تطوير•هيكل•مايل•يكون•
من•شأنه•تسهيل•ختصيصات•االئتمان•للقطاع•احلقيقي•واالستثمار•
اإلنتاجي•سيساعد•أيضًا•على•جتنب•بعض•اآلثار•السلبية•لتدفقات•
رؤوس•األموال•األجنبية•اليت•تغذي•الفقاعات•والفورات•االستهالكية.•
وعلى•العكس•من•ذلك،•سيكون•مبقدور•االقتصاد•االستفادة•من•
تدفقات•رؤوس•األموال•على•املدى•الطويل•عن•طريق•توجيهها•إىل•
املشروعات•االستثمارية•اليت•تتطلب•واردات•من•السلع•الرأمسالية.
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يف• التغريات• مع• لتكييفها• اإلنتاجية• القدرات• تعديل• إن•
املوارد• ختصيص إعادة مسألة يف ينحصر ال الكلي الطلب تكوين
أيضًا ذلك يتطلب واالنتقالية، النامية االقتصادات معظم ففي املتاحة؛
تسريع•وترية•التراكم•الرأمسايل.•ويستلزم•ذلك•توفري•متويل•موثوق
من• اإلنتاجية االستثمارات أجل من للمنتجني التكلفة ومنخفض به
عن•الوصول•إىل خالل•السياسات•النقدية•واالئتمانية•املناسبة،•فضاًل

مصادر•التمويل•اخلارجية.

النامية•سوى•فرص البلدان• ويف•حني•ال•تتوفر•لكثري•من•
حمدودة•للوصول•إىل•أسواق•رؤوس•األموال•الدولية،•فإن•البعض
اآلخر•قد•تأثر•بصورة•متكررة•بتدفقات•رؤوس•األموال•الضخمة
اليت•يعقبها•توقف•مفاجئ•وانتكاس.•ويف•كثري•من•األحيان،•مل•تكن
هذه•التدفقات•تدعم•النمو•واالستثمار•اإلنتاجي•يف•األجل•الطويل.
وعالوة•على•ذلك،•فإن•أحجامها•وتقلباهتا•كثريًا•ما•كانت•متيل•إىل
خلق•عدم•استقرار•على•الصعيدين•االقتصادي•الكلي•واملايل.•ولذلك،
فإن•املدى•الذي•تسهم•به•املوارد•املالية•يف•النمو•والتغيري•اهليكلي•إمنا
املستخدمني،• جمموعات خمتلف بني وتوزيعها تكوينها على يتوقف

يتلقوهنا. من هبا يستخدمها اليت الطريقة وعلى

وقد•أظهرت•األزمة•املالية•األخرية،•كسابقاهتا،•أن•األسواق
املوارد ختصيص إلساءة قوية إمكانية على تنطوي املنظمة غري املالية
تدفقات•رؤوس االقتصادي.•وملا•كانت• االستقرار• وتوليد•عدم•
منتجة،• غري تكون ما وكثريًا بطبيعتها مستقرة غري اخلاصة األموال
أمرًا• يصبح االقتصادية السلطات جانب من النشط التدخل فإن
ال•مفر•منه•ملنع•املضاربات•اليت•تزعزع•لالستقرار•ولتوجيه•االئتمانات
إىل•االستثمار•اإلنتاجي.•ومن•شأن•اتباع•هنج•حذر•وانتقائي•إزاء
تدفقات•رؤوس•األموال•عرب•احلدود،•مبا•يف•ذلك•اإلدارة•الواقعية
لسعر•الصرف•وللحسابات•الرأمسالية،•أن•حيد•من•ضعف•االقتصادات
النامية•واالنتقالية•إزاء•الصدمات•املالية•اخلارجية،•ويساعد•على•منع
فورات•ازدهار•القروض•واهنيارها.•وميكن•أن•يشمل•هذا•النهج

أيضًا•تدابري•هتدف•إىل•استخدام•رؤوس•األموال•األجنبية•ألغراض
والسلع الوسيطة السلع من الواردات لتمويل وخباصة التنمية، تعزيز
الرأمسالية•األساسية•اليت•ال•يتم•إنتاجها•حمليًا•بعد،•واليت•ال•ميكن
بأمهية• ذلك يتسم أن وميكن احلالية. التصدير عائدات من متويلها
خاصة•يف•العديد•من•البلدان•األقل•منوًا•نظرًا•الزدياد•إنتاجيتها•العامة

وتنويعها•االقتصادي.

ورمبا•كان•األمر•األهم•من•ذلك•أنه•ال•بد•لالقتصادات•النامية
املحلية. التمويل مصادر على متزايد بشكل تعتمد أن من واالنتقالية
االستثمار• لتمويل مصدر أهم تشكل املستبقاة األرباح إن فحيث
تعزيز• فإن املصرفية، االئتمانات تليها احلقيقية، اإلنتاجية القدرة يف
االرتباط•بني•األرباح•واالستثمار•والتأثري•على•سلوك•النظام•املصريف
ميكن وال خاصة. بأمهية يتسمان لالئتمان ختصيصه بطريقة يتعلق فيما
أيضًا• املمكن فمن ذلك؛ لتحقيق وحدها السوق آلية على االعتماد
بيَّن• كما والتنظيمية، املالية التدابري من متنوعة جمموعة استخدام

قبل. من الناجحة الصناعية الدول من العديد

كافية• ليست النقدية السياسة فإن ذلك، على وعالوة
وحدها•لتحفيز•االستثمار،•كما•يتضح•من•استجابات•السياسات•
العامة•للمشاكل•املالية•واالقتصادية•املستمرة•يف•البلدان•املتقدمة.•
فقد•فشل•التوسع•النقدي•يف•هذه•البلدان•يف•زيادة•إقراض•املصارف
احلقيقية. اإلنتاجية القدرة يف االستثمار لتنشيط اخلاصة للشركات
ائتمانية•كذلك.•وميكن• ويشري•ذلك•إىل•ضرورة•وجود•سياسة•
النظام يف• االستحقاقات• حتويل• تدعم• أن• املركزية• للمصارف•
القروض من• املزيد• تقدمي• على• املصارف• تشجع• وان• املصريف،•
هناك وليس• بذلك.• أو•تلزمها• اإلنتاجية،• االستثمارات• لتمويل•
ما•هو•جديد•بصورة•جذرية•يف•مثل•هذه•السياسة.•وهناك•أمثلة•
عديدة•من•كل•من•البلدان•املتقدمة•والنامية•على•اشتراك•املصرف•
املركزي•يف•توجيه•االئتمانات•من•خالل•قنوات•منها،•على•سبيل•
املثال،•التمويل•املباشر•للشركات•غري•املالية،•وإعادة•التمويل•االنتقائي
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للقروض•التجارية•بأسعار•تفضيلية،•وإعفاء•أنواع•معينة•من•القروض•
املصرفية•من•احلدود•القصوى•الكمية•لالئتمانات.

كما•ميكن•أن•تشارك•املؤسسات•العامة•وشبه•العامة•والتعاونية•
األخرى•يف•تنفيذ•جانب•من•السياسة•االئتمانية•لتمويل•االستثمار•
الزراعي•والصناعي،•وخباصة•بواسطة•الشركات•الصغرية•واملتوسطة،•
بأسعار•تفضيلية.•وميكن•أن•توفر•مصارف•التنمية•الوطنية•واإلقليمية•
القروض•واخلدمات•املالية•اليت•تعجز•عن•تقدميها•املؤسسات•املالية•
أو•ال•ترغب•يف•تقدميها.•بشكل•أعم،•قد•يكون•وجود• اخلاصة•
شبكة•من•املؤسسات•املحلية•املتخصصة•أكثر•فعالية•من•املصارف•
العاملية•الكبرية•يف•توجيه•االئتمانات•ألغراض•تعزيز•التنمية.•كما•أن•
هناك•خطرًا•من•أن•هذه•املصارف•قد•تتوسع•يف•النهاية•إىل•حد•أهنا•

ال•تصبح•فقط•"أكرب•من•أن•ُيسمح•هلا•بالفشل"،•ولكن•أيضًا•"أكرب•
من•يتسىن•إدارهتا"•و"أكرب•من•أن•ميكن•تنظيمها".

وبالتايل،•فإن•دعم•التنمية•والتغيري•اهليكلي•املطلوب•ال•يتطلب•
فحسب•حتسني•تنظيم•النظام•املايل•هبدف•حتقيق•االستقرار•النقدي•
واملايل،•ولكنه•يقتضي•أيضًا•إعادة•هيكلة•النظام•املايل•-•وخاصة•
األعمال•املصرفية•-•لضمان•أن•خيدم•االقتصاد•احلقيقي•على•حنو•
أفضل•مما•كان•يف•املاضي.•فاالستقرار•النقدي•واملايل•والنمو•املستدام•
مها•هدفان•متكامالن:•فدون•ذلك•االستقرار،•سيصعب•حتقيق•النمو•
املستقر•لالستثمار•واإلنتاج•والعمالة،•ودون•النمو•املستدام،•سينشأ•
خطر•من•أن•يؤدي•فشل•الشركات•وتعثر•القروض•املصرفية•إىل•

تقويض•االستقرار•النقدي•واملايل.
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الحوا�صي

يشري•مصطلح•"االقتصادات•الناشئة"•)أو•اقتصادات•األسواق )1(
الناشئة(•إىل•عدد•من•البلدان•اليت•تنتمي•عادة•إىل•جمموعة•البلدان
املتوسطة•الدخل،•اليت•تعتربها•املؤسسات•املالية•اخلاصة•من
أرباحًا• توفر أهنا على إليها ُينظر كما املحتملني. عمالئها بني
أعلى•مما•توفره•االقتصادات•املتقدمة.•وتشمل•هذه•املجموعة
من•البلدان•عدة•بلدان•انضمت•حديثًا•إىل•االحتاد•األورويب

االنتقالية. االقتصادات ضمن قبل من ُتصنف كانت ممن

يعادل•ذلك•املجموع•العاملي•لألسهم•والديون•القائمة،•كما•قدره )2(
.)Lund et al., 2013(•لوند•وآخرون

الواليات يف املؤسسيني املستثمرين انفتاح فإن املثال، سبيل على )3(
املتحدة،•مثل•صناديق•املعاشات•التقاعدية،•على•ديون•األسواق
يف•املائة•من يف•املائة•إىل•8 الناشئة•من•املتوسط•احلايل•البالغ•4
االستثماريني( بعضاملستشارين ينصح )مثلما املالية حوافظها
تريليون• من•شأنه•أن•حيوِّل•إىل•سندات•األسواق•الناشئة•2
دوالر،•أي•حنو•ضعف•حجم•السندات•اليت•باعتها•مؤسسات
-•الذي األسواق•الناشئة•والدول•السيادية•يف•عام•2012

.)Rodrigues and Foley, 2013( قياسيًا عامًا كان

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل، )4(
قاعدة•بيانات•إحصاءات•ميزان•املدفوعات؛•ودليل•إحصاءات

.UNCTADstat•األونكتاد

بوروندي، بوركينا•فاسو،• أفغانستان،• هي:• البلدان• هذه• )5(
تومي• سان جيبويت، الشعبية، الدميقراطية الو مجهورية تونغا،
لوسيا،• سانت غرينادين، وجزر فنسنت سانت وبرينسييب،

اليمن. ملديف، غرينادا، غامبيا، طاجيكستان،

تساوي•إمجايل•التدفقات•)أي•الزيادة التدفقات•الرأمسالية•الصافية )6(
يف•االستثمار•املباشر•األجنيب•الداخل•أو•االئتمانات•اجلديدة
)مثال، األجنبية تقلصاخلصوم ناقصًا عليها( احلصول يتم اليت
من•خالل•تصفية•االستثمار•املباشر•األجنيب•الداخل•أو•تسديد
التدفقات االعتبار• يف• ذلك• وال•يأخذ• األجنبية(.• القروض•

اخلارج األجنيب• املباشر• االستثمار• مثل• اخلارجة،• الرأمسالية•
أو•منح•االئتمانات•لغري•املقيمني.

حسابات•أمانة•األونكتاد،•استنادًا•إىل•صندوق•النقد•الدويل، )7(
قاعدة•بيانات•إحصاءات•ميزان•املدفوعات؛•ودليل•إحصاءات

.UNCTADstat•األونكتاد

انتهى•هذا•االعتقاد،•الذي•أسهم•يف•نشره•يف•اململكة•املتحدة )8(
يف•أواخر•الثمانينات•من•القرن•املاضي•وزير•اخلزانة،•نايغل
"قانون•الوسون" أنه• على• إليه• ما•ُيشار• )وكثريًا• الوسون•
Lawson’s Law(،•حبدوث•"أزمة•اجلنيه•اإلسترليين"•عام•1992،•

وانسحاب•تلك•العملة•من•آلية•سعر•الصرف•األورويب.

مسحت•وساطة•النظام•املصريف•للمصرف•املركزي•األورويب )9(
أيضًا•بااللتفاف•على•قيوده•الرمسية•اخلاصة•باإلقراض•من•أجل
متويل•دوله•األعضاء.•كما•كان•ذلك•مالئمًا•للمصارف•اليت
كان•مبقدورها•احلصول•على•قروض•من•املصرف•املركزي
يف•املائة،•واستخدام•تلك•القروض األورويب•بسعر•فائدة•يبلغ•1

يف•شراء•سندات•سيادية•حتقق•عائدًا•أعلى•بكثري.

البيانات•مستمدة•من•املصرف•املركزي•األورويب،•حسابات )10(
اإلحصائية؛•متاح•على•املوقع البيانات منطقة•اليورو،•مستودع
.http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html الشبكي:

البيانات•مستمدة•من•مصرف•التسويات•الدولية،•قاعدة•بيانات )11(
اإلحصاءات•املصرفية•املوحدة.

على•وجه•التحديد،•إذا•قامت•املصارف•املركزية•بتعقيم•إصدار )12(
النقود•النامجة•عن•تراكم•االحتياطيات•األجنبية•عن•طريق•زيادة
على• الفوائد عائدات كانت إذا مالية تكلفة ستنشأ التزاماهتا،
االحتياطيات•الدولية•أقل•من•مدفوعات•الفوائد•النامجة•عن

إصدار•ديون•جديدة.
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يف•هذا•السياق،•ينبغي•توخي•احلرص•يف•ممارسة•ما•توفر•مؤخرًا• •)13(
لبعض•البلدان•األقل•منوًا•من•قدرة•على•الوصول•إىل•أسواق•
رؤوس•األموال•اخلاصة.•فمنذ•عام•2007،•عمد•العديد•من•
بلدان•أفريقيا•جنوب•الصحراء•الكربى،•مثل•أنغوال•ومجهورية•
الكونغو•الدميقراطية•والسنغال،•إىل•إصدار•سندات•سيادية.•غري•
أنه•رغم•أن•هذه•الديون•احلكومية•املقومة•بالعمالت•األجنبية•
تسمح•هلا•مبساحة•للمناورة،•فإهنا•تنطوي•على•خماطر•ال•يستهان•
هبا•فيما•يتعلق•باستحقاق•السداد•ووضع•العمالت،•فضاًل•عن•
أهنا•جتعل•تلك•البلدان•ضعيفة•أمام•األثر•املزعزع•لالستقرار•
 Stiglitz and(•الذي•تتركه•حتركات•رؤوس•األموال•اخلاصة

.)Rashid, 2013

•1991 عامي• بني• األرجنتينية• التحويل"• "خطة• كانت• •)14(
و2001،•هبذا•املعىن،•تبشر•مبا•حيدث•اآلن•يف•هامش•منطقة•
اليورو.•ففي•األرجنتني،•كان•صناع•السياسات•يسعون•وراء•
االستقرار•النقدي•باعتباره•اهلدف•الرئيسي•على•صعيد•االقتصاد•
الكلي•بتبين•خطة•واسعة•للعمالت•تقوم•على•سعر•صرف•
النظام• ثابت•ال•رجعة•فيه.•وقاموا•يف•نفس•الوقت•بتحرير•
املايل•املحلي•والتدفقات•الرأمسالية•على•حد•سواء.•وعندما•
بدا•أن•خماطر•سعر•الصرف•قد•أخذت•يف•االحنسار،•راحت•
التدفقات•الرأمسالية•من•نوع•جتارة•املناقلة•حتفز•االئتمان•املحلي•
وترفع•أسعار•األصول،•مما•أسفر•عن•بضع•سنوات•من•النمو•
السريع•للناتج•املحلي•اإلمجايل،•وإن•كان•قد•أدى•أيضًا•إىل•
ازدياد•العجز•يف•احلساب•اجلاري.•ويف•هناية•املطاف،•أدى•
فقدان•القدرة•التنافسية•الذي•أعقب•ذلك•إىل•اإلضرار•بالنمو•
الرأمسالية• التدفقات• البلد•معتمدًا•على• االقتصادي،•وجعل•
للتدفقات• تباطؤ• أي• شأن• من• وكان• التزايد.• يف• املستمرة•
مثلما•حدث•يف• اقتصادي،• إىل•ركود• يؤدي• أن• الرأمسالية•
عام•1995•ويف•الفترة•1998-2001.•وبعد•عدة•سنوات•
من•االنكماش•االقتصادي•والصعوبات•املتزايدة•يف•االحتفاظ•
بثبات•سعر•الصرف،•أدى•انتكاس•التدفقات•الرأمسالية•إىل•اهنيار•
خطة•التحويل.•وحاولت•احلكومة•استعادة•ثقة•األسواق•املالية•
بإصدار•قانون•يسعى•إىل•القضاء•على•حاالت•العجز•املايل•
•قانون•العجز•الصفري(•بفرض•تعديل• )من•خالل•ما•ُسميَّ
النفقات•اجلارية•)باستثناء•مدفوعات•الفوائد(•بصورة•فصلية•
حبيث•تتوافق•مع•اإليرادات•املالية.•وأسفر•ذلك•عن•خفض•
شامل•بنسبة•13•يف•املائة•ملرتبات•موظفي•احلكومة•ومعاشاهتم•
التقاعدية،•من•بني•نفقات•أخرى،•مما•زاد•من•تفاقم•االنكماش•
االقتصادي،•كما•ترك•أثره•نتيجة•لذلك•على•اإليرادات•العامة.•
ويف•أثناء•ذلك،•ظل•العجز•املايل•ثابتًا.•ومع•سحب•الودائع•
بصورة•متزايدة•من•املصارف•واستخدامها•يف•شراء•دوالرات•
الواليات•املتحدة،•ثبت•بطالن•وهم•شعار•"كل•بيزو•يدعمه•
دوالر"،•وحتتم•التخلي•عن•جملس•العمالت.•وأعقب•ذلك•
خفض•هائل•لقيمة•العملة•وعجز•عن•سداد•نسبة•كبرية•من•

الديون•اخلارجية.•وأرست•هاتان•النتيجتان•غري•املقصودتني•
وغري•املرغوبتني•األسس•لالنتعاش•االقتصادي،•حيث•أسفرتا•
عن•استعادة•القدرة•التنافسية•وأدتا•إىل•إعادة•هيكلة•الديون•

وتقليصها.

نوقش•هذا•املوضوع•بتوسع•يف•تقارير•التجارة•والتنمية•السابقة• •)15(
 TDR 2009, chap. IV and TDR•،انظر،•على•سبيل•املثال(

.)2011, chap. VI

باإلضافة•إىل•ذلك،•استحدث•صندوق•النقد•الدويل•ما•يرقى• •)16(
إىل•حد•أن•يكون•نوعًا•من•املشروطية•بإخضاع•البلدان•اليت•
متارس•صالحياهتا•بفرض•ضوابط•على•رؤوس•األموال•)وهي•
الصالحيات•املنشأة•مبوجب•الفرع•3•من•املادة•السادسة•من•
النظام•األساسي•للصندوق(•لنظم•رقابية،•عل•النحو•املنصوص•

عليه•يف•املادة•الرابعة.

ُطرح•االقتراح•يف•مرحلة•مبكرة•من•عملية•إعادة•الصياغة،•مث• •)17(
اكتسب•قوة•بعد•أن•أظهرت•االختبارات•اليت•أجرهتا•جلنة•بازل•
املعنية•باإلشراف•على•األعمال•املصرفية•أن•هناك•تفاوتًا•هائاًل•
بني•خمتلف•تقديرات•املصارف•ألصوهلا•املرجحة•باملخاطر،•
مما•أدى•إىل•"وفورات"•كبرية•يف•كمية•رؤوس•األموال•اليت•

يلزم•جتنيبها•لدعم•أنشطتها.

منذ•عام•2009،•أصبح•كل•أعضاء•جمموعة•العشرين•ممثلني•يف• •)18(
جلنة•بازل•املعنية•باإلشراف•على•األعمال•املصرفية•ويف•منتدى•
حتقيق•االستقرار•املايل،•وبالتايل•يف•جملس•حتقيق•االستقرار•املايل.

•Dodd-Frank•يف•الواليات•املتحدة،•يسعى•قانون•دود•-•فرانك •)19(
إىل•فرض•إنقاذ•الدائنني•يف•حالة•فشل•املصارف•ومنع•احلكومة•

من•إنقاذ•املصارف•نفسها.

حىت•الثمانينات•من•القرن•املاضي،•كان•اجلانب•األعظم•من• •)20(
الودائع•والقروض•يتركز•يف•املصارف•التجارية•اململوكة•للدولة•
يف•إندونيسيا•ومجهورية•كوريا•وإقليم•تايوان•الصيين؛•وال•تزال•

هذه•املصارف•تقوم•بدور•رئيسي•يف•الصني•واهلند.

يف•عام•2010،•على•سبيل•املثال،•حدد•املصرف•املركزي• •)21(
املقدمة• للقروض• هدفًا• التجارية• للمصارف• لبنغالديش•
املشتغالت• والنساء•من• واملتوسطة• الصغرية• الشركات• إىل•
باألعمال•احلرة،•مع•دعم•ذلك•اهلدف•خبطة•إلعادة•التمويل.•
وكان•االجناز•شرطًا•للحصول•على•موافقة•الفروع•اجلديدة•
للمصرف•املعين.•وباإلضافة•إىل•ذلك،•كان•يلزم•مجيع•املصارف•
اخلاصة•واألجنبية•بتوجيه•2.5•يف•املائة•من•إمجايل•قروضها•
قرر• ويف•اهلند،• •.)Bangladesh Bank, 2013( الزراعة• إىل•
مصرف•االحتياطي•اهلندي•أن•يذهب•40•يف•املائة•من•صايف•
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االئتمان•املصريف•املعدل•إىل•القطاعات•التالية•ذات•األولوية:
الزراعة،•والشركات•الصغرية•واملتوسطة،•واالئتمان•املتناهي
املعيشية• لألسر الطاقة وتوفري واإلسكان، والتعليم، الصغر،
)للمصارف• التصدير وائتمانات العامة، الشبكة خارج
)Reserve Bank of India, 2012(.•وهناك فقط( األجنبية
العديد•من•املصارف•املركزية•األخرى•يف•بلدان•آسيا،•من
ونيبال، وماليزيا وكمبوديا نام وفييت والصني باكستان بينها
توجه•االئتمانات•إىل•القطاعات•واملجاالت•واملقترضني•من
ذوي•األولوية•)وعادة،•الشركات•الصغرية•واملتوسطة(،•إما
بتحديد•أهداف•لإلقراض•للمصارف•التجارية•أو•من•خالل
برامج•إعادة•التمويل•)Bhattacharayya, 2012(.•ويف•أمريكا
يف التنموية والياهتا عن املركزية املصارف معظم ختلت الالتينية،
التسعينات•من•القرن•املاضي،•وركزت•على•األهداف•املتعلقة
السياسات توجيه إلعادة عملية هناك أن يبدو أنه غري بالتضخم.
أدخلت• املثال، سبيل على العامة.•ففي•آذار/مارس•2012،
األرجنتني•إصالحًا•يف•ميثاق•مصرفها•املركزي،•مما•زاد•من

اجلديد،• النظام ومبوجب ائتمانية. سياسات تنفيذ على قدرته
مجيع• إلزام 2012 متوز/يوليه• يف• املركزي• املصرف• قرر•
املصارف•التجارية•بإقراض•االستثمارات•اإلنتاجية•بأسعار
فائدة•معتدلة•-•ما•ال•يقل•عن•5•يف•املائة•من•الودائع•-•مع
توجيه•ما•ال•يقل•عن•نصف•تلك•االئتمانات•إىل•الشركات
الصغرية•واملتوسطة.•وتكمل•هذه•اخلطة•خط•اخلصم•الذي•مت
يف• استثمارية ملشروعات متوياًل تقدم اليت للمصارف توفريه
إطار•برنامج•الذكرى•املائتني•للتمويل•من•أجل•اإلنتاج•الذي
بدأ•يف•حزيران/يونيه•2010.•وفيما•بني•متوز/يوليه•2012
من•خالل املقدمة• االئتمانات• كانت• وأيار/مايو•2013،•
يف•املائة•من 50 من بأكثر تستأثر االئتمانيني املخططني هذين
إمجايل•االئتمانات•املقدمة•إىل•الشركات•اخلاصة•خالل•هذه
من• تدرجييًا ذلك يقلص أن وينبغي .)BCRA, 2013(•الفترة
احنياز•املصارف•القوي•للتمويل•القصري•األجل•ويسهل•وصول

الشركات•الصغرية•واملتوسطة•إىل•االئتمانات.
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