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يوجــه االئتمانــات توجيهــاً كافيــاً حنــو االســتثمار اإلنتــاجي يف   مــة والناميــة اليــذهب تقريــٌر رئيســٌي جديــٌد مــن تقــارير األمــم املتحــدة إىل أن النظــام املــايل يف معظــم البلــدان املتقد  -  2013أيلول/ســبتمرب  12جنيــف، 

ل االسـتثمار يكفـي مـن متويـ  مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار املـايل واالقتصـادي فحسـب، بـل أيضـاً لضـمان توجيـه مـا  احلقيقـي. ويقـول التقريـر إن مـن الضـروري إجـراء إصـالحات علـى املسـتويني الـوطين والعـاملي ال  القطـاع

  بعد األزمة. حنو األنشطة اإلنتاجية ومساعدة البلدان النامية على مواجهة التحديات اإلمنائية اجلديدة اليت نشأت يف بيئة ما

 

خـالل  سـواء حاليـاً أو -واخلـدمات والبنيـة التحتيـة. وتقـول الدراسـة إن االئتمانـات  توجيه قدر أكرب من التمويل الطويل األجل حنو الصـناعة والزراعـة  يتطلب دعم االستثمار اإلنتاجي وتالحظ الدراسة أن 

ظلــت يف معظــم األحيــان توّجــه حنــو االســتهالك ولــيس االســتثمار، وحنــو "فقاعــات" األصــول يف قطاعــات مثــل قطــاع العقــارات ولــيس حنــو  - 2008 الســنوات الــيت أفضــت إىل انــدالع األزمــة املاليــة يف عــام

  ر واإلنتاج.االبتكا
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نتقاليـة، التعجيـل بـوترية مراكمـة يجيات التنميـة ليسـت مسـألة تتعلـق مبجـرد إعـادة ختصـيص املـوارد املتـوفرة، بـل إـا تتطلـب أيضـاً، يف معظـم االقتصـادات الناميـة واالويذهب التقرير إىل أن إعادة صـياغة اسـرتات

مـن التمويــل املسـتقر الطويــل األجـل ألغــراض توسـيع القــدرات اإلنتاجيـة وتكييــف اإلنتـاج مــع رأس املـال. ومــن مثّ فسـتعني علــى هـذه البلــدان أن تـنظم وتــدير نظمهـا املاليــة حبيـث تــتمّكن مـن تــوفري قـدر كــاٍف 

  أمناط الطلب اجلديدة. وينبغي أن تأخذ هذه التحوالت يف االعتبار إعطاء دور أكرب لألسواق احمللية واإلقليمية.

 

ردات ر اإلنتــاجي، بــأن تعتمــد جــاً حـذراً وانتقائيــاً إزاء التــدفقات الرأمساليــة األجنبيــة. فهــذه التــدفقات قــد تكــون ضــروريًة لتمويــل الــواويوصـي التقريــر االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة، يف ســعيها حلفــز االســتثما

دوث حــاالت االنتعــاش الــذي يعقبــه كســاد يف القطــاع املــايل. أفضــت إىل عــدم اســتقرار اقتصــادي كلــي، وارتفــاع يف قيمــة العمــالت، وتكــرر حــ مــن املــدخالت اإلنتاجيــة والســلع الرأمساليــة، ولكنهــا كثــرياً مــا

إن السياسـات االقتصـادية ينبغـي هـذه البلـدان بـأن تعتمـد اعتمـاداً متزايـداً علـى مصـادر التمويـل احملليـة، وأمههـا األربـاح غـري املوزعـة واالئتمانـات املصـرفية. ولـذلك فـ 2013 تقرير التجارة والتنميـة لعـاموينصح 

ة االقتصـادية اإلنتاجيـة الـيت تفضـي إىل خلـق فـرص العمـل  تشجيع االستثمار احمللي لألرباح وإىل التأثري يف سلوك النظام املصريف حبيث خيصص االئتمانات على حنـو أكثـر اتسـاقاً لصـاحل األنشـطأن دف إىل

  لعاملية.وحتد من القابلية للتأثر بالتحوالت االقتصادية ا مستداموحتقيق منو اقتصادي 

 

كــان يُفــَرتض أــا تفضــي تلقائيــاً إىل زيــادة معــّدالت االســتثمار.  مفيــدة، إذويقــول التقريــر إنــه علــى مــدى ســنوات عديــدة، كانــت التــدفقات الرأمساليــة األجنبيــة، بكــل أنواعهــا تقريبــاً، إىل البلــدان الناميــة تُعَتــرب 

بصـورة غـري مباشـرة عـن طريـق تقـدمي القـروض الـيت  يف حالـة االسـتثمارات التأسيسـية، أو اردة لتمويل االستثمار مبعدالت أعلـى إمـا بصـورة مباشـرة، كمـابعض احلاالت، اسُتخدمت التدفقات الرأمسالية الو  ويف

ات الرأمساليـــة اخلاصـــة الـــواردة يفضـــي إىل زيـــادة حـــدة عـــدم االســـتقرار املـــايل أنـــه خـــالل العقـــود الثالثـــة األخـــرية، أخـــذ االعتمـــاد املفـــرط علـــى التـــدفق ُتســـَتخدم فعليـــاً لتمويـــل الـــواردات مـــن الســـلع الرأمساليـــة. إال

 تتســم االســتثمارات املاليــة الــيت ردة قــد اســُتخِدمت لتمويــل االســتهالك أوواالقتصــادي الكلــي وإىل إعاقــة، بــدالً مــن دعــم، النمــو الطويــل األجــل. والواقــع أن نســبًة كبــريًة مــن التــدفقات الرأمساليــة األجنبيــة الــوا

أعقــب ذلــك مــن نضــوب للتــدفقات الرأمساليــة  يقــول التقريــر إن مــابطــابع املضــاربة والــيت أحــدثت "فقاعــات" يف أســعار األصــول وأدت إىل ارتفــاع يف قيمــة العمــالت وزادت مــن هشاشــة الــنظم املاليــة احملليــة. و 

  مدفوعات البلدان وعلى متويل القطاعني العام واخلاص.ميارس ضغطاً على موازيني   تدفقها اجتاهانقالب يف   الواردة أو

 

مويـل. وقـد هو مهم بالنسبة للبلدان النامية ليس جمرد احلصول علـى التمويـل اخلـارجي، بـل التمتـع بدرجـة أكـرب مـن الـتحكم بطريقـة اسـتخدام هـذا الت إىل أن ما 2013 تقرير التجارة والتنمية لعامويذهب 

حسـاب رأس املـال مـن أجـل احلـد مـن إمكانيـة التعـرض للصـدمات املاليـة كلي مثل انتهاج سياسـات عمليـة علـى صـعيد أسـعار الصـرف وإدارة ال  علي املستوييتعّني على هذه البلدان أن تطّبق تدابري حتوط 

  اخلارجية واملساعدة يف منع حدوث حاالت انتعاش يعقبه كساد يف جمال اإلقراض.

 

رجي، للمؤسسـات واملسـتثمرين الـذين يسـتخدمون هـذا التمويـل اسـتخداماً وباإلضافة إىل ذلك، يقول التقرير إنه يلزم إحداث تغيري أمشل يف عمل النظام املايل من أجل ضمان ختصيص التمويل، احمللي واخلـا

عمـل النظـام املـايل ـدف تعزيـز االسـتقرار النقـدي واملـايل علـى السـواء وتوجيـه القطـاع املـايل حنـو خدمـة االقتصـاد احلقيقـي.  تنظـيممن الضروري حتسـني  أن 2013 تقرير التجارة والتنمية لعاممنتجاً. ويرى 

صـــارف اإلمنائيــة واملؤسســـات للنظـــام املــايل، وخباصــة القطـــاع املصــريف. وميكــن لعمليـــة إعــادة اهليكلـــة هــذه أن تشــمل إعطـــاء دور أكــرب وأكثــر فعاليـــة للمصــارف املركزيــة وامل إعــادة هيكلــةلــب عمليـــة وهــذا يتط

  االئتمانية املتخصصة.

 

مــة دون حــدوث زيــادات ذات شــأن يف التمويــل لألغــراض  مار، وهــو مــاتكفــي حلفــز االســتث ويقــول التقريــر إن السياســة النقديــة وحــدها ال جتّلــى يف عمليــات خلــق النقــود علــى نطــاق واســع يف البلــدان املتقد

ة بلدان أخذت تستحدث آليات ائتمانية ملعاجلة مشـكلة مـا ر أنـه آليـة نقديـة  اإلنتاجية. ويشري التقرير إىل أن هناك عدُتسـَتحدث كتـدابري اسـتثنائية للتعامـل مـع  هـذه اآلليـات كثـرياً مـا ؛ غـري أن متعطلـةيُتصـو

  يف األوقات العادية، خصوصاً يف البلدان النامية. الظروف احلالية االستثنائية. ويرى التقرير أن مثة حججاً قويًة تدعم التدخل احلكومي من أجل التأثري اإلجيايب يف ختصيص االئتمانات

 

ينبغـي للمصـارف املركزيـة أن تـدعم عمليـة حتويـل آجــال   ، دوراً أنشـط بكثـري يف حفـز االسـتثمار. كمـاائتمانيـةوأن تـؤدي، مـن خــالل انتهـاج سياسـة  واليتهـاصـارف املركزيـة أن توسـع نطـاق وبصـفة خاصـة، ينبغـي للم

ن املزيـد مـن القـروض لتمويـل االسـتثمار اإلنتـاجي. ويالحـظ التقريـر أن هـذه ليسـت فكـرًة جديـدًة كليـاً: فهنـاك الكثـري مـن األمثلـة املسـتقاة مـُجتـرب، املصـارف علـى تقـدمي   االستحقاق يف النظام املصريف وأن تشجع، أو

مـــة والناميـــة فيمـــا ل املصـــارف املركزيـــة يف توجيـــه االئتمانـــات، مبـــا  التـــاريخ ومـــن جتـــارب البلـــدان املتقدـــق بتـــدخشـــر للشـــركات غـــري املاليـــة، وإعـــادة التمويـــل االنتقائيـــة للقـــروض التجاريـــة بأســـعار يف ذلـــك التمويـــل املبا  يتعل

  تفضيلية، وإعفاء أنواع معينة من اإلقراض املصريف من احلدود الكمية القصوى لالئتمانات.
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لصـاحل املؤسسـات  يف قطـاع الزراعـة مـثًال، أو -والتعاونيـات املتخصصـة يف متويـل االسـتثمار اإلنتـاجي  ويقول التقرير إن السياسة االئتمانية ميكـن أن تُنفـذ جزئيـاً أيضـاً مـن قبـل املؤسسـات العامـة وشـبه العامـة

م القـروض واخلـدمات املاليـة الـيت ال -الصغرية واملتوسطة احلجم  الـيت تُعـِرُض هـذه املؤسسـات  أوتسـتطيع املؤسسـات املاليـة اخلاصـة أن تقـدمها  بأسعار تفضيلية. وينبغـي أيضـاً ملصـارف التنميـة الوطنيـة أن تقـد

سســـات الناشـــئة ومشـــاريع األعمـــال الصـــغرية والشـــركات عـــن تقـــدميها. وهـــذه القـــروض واخلـــدمات قـــد تشـــمل القـــروض املقدمـــة إىل املقرتضـــني الـــذين يُتصـــور أن إقراضـــهم حمفـــوٌف مبخـــاطر شـــديدة، مثـــل املؤ 

للتقلبـات الدوريـة   املضـادةيالً يف جماالت البحـث والبنيـة التحتيـة. وتـؤدي هـذه املصـارف دوراً هامـاً لـيس فقـط يف تـوفري مصـدر بـديل خللـق االئتمانـات إىل املشاريع اليت يستغرق إجنازها وقتاً طو  االبتكارية، أو

شــبكًة مــن املؤسســات املتخصصــة املتنوعــة يُــرجح أن تكــون أكثــر كفــاءًة، يف توجيــه (كمــا لــوحظ خــالل األزمــة احلاليــة)، بــل أيضــاً بــالنظر إىل إســهامها يف ضــمان تنــوع مصــادر التمويــل. ويقــول التقريــر إن 

اعها هــا" ولكنهــا أيضــاً "مــن الضــخامة حبيــث تصــعب إدارــا" و"إخضــاالئتمانــات حنــو االســتخدامات اإلنتاجيــة، مــن نظــام ــيمن عليــه املصــارف العامليــة الكــربى الــيت يُعَتــرب أــا "أكــرب مــن أن ُيســَمح بايار 

  لضوابط التنظيم".

***.**.*** 


