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وٍشخير اهخؾبفٌ اهؾبهيٌ ذو اهشرؽخًٍ
تلوى أّهٖفَٖٖ تالٌشبر
ٍواضل االكخضبد اهؾبهيٌ يشٍرث اهخؾبفٌ ،وهنً تشرؽخًٍ يخخوفخًٍ :تعٖئج فٕ االكخضبداح اهيخلديجّ ،أشرػ تنذٖر فٕ
االكخضبداح اهضبؽدث ّاهٌبيٖجٌّ .خٖسج هذهم ،تدأ غِّر خّخراح ّيخبعر خخعوة خضرنب كّٖب هيّاسِخِب يً خالل
اهشٖبشبح.

اَفبق اهيخوكؾج
غل اهٌشبع اهؾبهيٕ يدفّؽب هتؾط اهّكح تخداتٖر اهخٌشٖع اهيبهٕ ّإؽبدث تٌبء اهيخزًّّ .كد اٌخِح ُذٍ اهؾيوٖج اًٗ أّ
خنبد ُّّ ،يب ٖؾٌٕ أً اهٌيو اهؾبهيٌ يهٍأ هوختبعؤ ؽوي يدار اهؾبى اهلبدى .وهحشً اهحغ أً اهعوة اهخبص األشبشٌ
ٍواضل اهخحشً ،ويً ذى فٌحً ٌخوكؼ أً ٍنوً اهختبعؤ يحدودا ،يؼ تلبء اهٌيّ اهؾبهيٕ ؽٌد يؾدل  %4,4فٕ ؽبى
ُ ،5200تّعب يً  %5فٕ .5202
وٍرسح أً ٍغل اهٌيو كوٍب فٌ اهتوداً اهضبؽدث واهٌبيٍج .فيً اهيخّكؼ أً ٖرخفؼ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ هِذٍ اهيسيّؽج
يً اهتوداً تيلدار  %6,5فٕ ؽبى  ،5200يلبرٌج تٌشتج  %7,0فٕ ّ .5202هى خخرم األزيج أذرا ٖذنر فٕ يؾغى
االكخضبداح اهضبؽدث ّاهٌبيٖجّ ،تؾظِب ـ يذل سٌّة إفرٖلٖب ،ضٖد أؽوٌب اهّٖى ضدّر آخر ؽدد يً خلرٖرٌب ؽً
يشخسداح آفبق االكخضبد اهؾبهيٕ ـ خشخفٖد يً ارخفبػ أشؾبر اهشوؼ األّهٖج .وفٌ نذٍر يً توداً األشواق اهضبؽدث ،ؽبد
اهٌبخز اًَ إهي يشخواٍ اهيينً واهخحدً اهراهً أيبى اهشٍبشبح هو خسٌة دخول االكخضبد فٌ حبهج يً اهٌشبع
اهيحيوى.
غٍر أً اهٌيو فٌ االكخضبداح اهيخلديج شٍغل ينتوحبٌّ .ضً ٌخّكؼ أً ٖتوغ  %5,5فٕ ؽبى  ،5200يلبرٌج تيؾدل %3
فٕ  ،5202وهو يؾدل ال ٍنفٌ إلحداد خغٍٍر يويوس فٌ يؾدل اهتعبهج اهيرخفؼ ،ييب ٍذٍر يخبوف اسخيبؽٍج نتٍرث.
ّال خزال ُذٍ اهتوداً خضخبر إهٓ اهخخوص يً خسبّزاح يب كتل األزيجّ ،يؾبهسج خول اهٌغى اهيبهٖج تشنل نبيلّ .نذٖر
يٌِب ّٖاسَ أٖظب خضدٖبح يبهٖج أشدُب إهضبضب ُّ يب ّٖاسَ يٌعلج اهّٖرّ.

هالعالػ ؽوي هذا اهيلبل فٌ اهيدوٌج اإلهنخروٌٍجhttp://blog-imfdirect.imf.org/2011/01/25/two-speed-global-recovery- :
continues
اهضفحج اهرئٍشٍج هيدوٌج اهضٌدوق اإلهنخروٌٍجhttp://blog-imfdirect.imf.org/ :
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وفٌ ٌفس اهوكحٍ ،سرً خحلٍق تؾط اهخلدى فٌ يؾبهسج االخخالالح اهؾبهيٍجٌّ .خّكؼ أً ٖرخنز اهٌيّ فٕ اهّالٖبح
اهيخضدث ؽوٓ اهعوة اهيضوٕ ،تٌٖيب خخدُّر اهضبدراح اهضبفٖجّ .يً تّاؽد اهلوق اضخيبل أً خضبنٕ اهّالٖبح اهيخضدث
ٌيع اهٌيّ اهشبتق ؽوٓ األزيج ،ضٖد ٖظعوؼ االدخبر اهشبهة فٕ اهلعبػ اهؾبى تبهدّر اهذٔ نبً ٖؤدَٖ االدخبر اهيٌخفط
فٕ اهلعبػ اهخبصّ .تبهيذل ،يب هى خضدد خغٖٖراح سُّرٖج فٕ اهضًٌٖ ،خّكؼ أً ٖشسل فبئط ضشبتِب اهسبرٔ ارخدادا
ؽً يشخّاٍ اهيٌخفط ُذا اهؾبى.

اهخوخراح واهيخبعر
وؽوي اهيدى اهلضٍرٍ ،خشتة هذا اهخؾبفٌ االكخضبدً اهيختبًٍ فٌ أرتؾج خوخراح ويخبعر أشبشٍج.
األول هو خضبؽد أشؾبر اهشوؼ األوهٍجّ .اهّاكؼ أً اهيشنوج هٖشح تبهضدث اهخٕ خّضٕ تِب ؽٌبًّٖ األختبر ،ضٖد ال خزال
األشؾبر اهفؾوٖج أكل يً يشخّٖبح اهذرّث اهيشسوج كتل األزيجّ .إظبفج إهٓ ذهمُٖ ،الضغ أً ارخفبؽبح أشؾبر اهغذاء نبٌح
يدفّؽج فٕ األشبس تؾّايل ال خخنرر ؽوٓ سبٌة اهؾرطّ ،يً اهيخّكؼ أً خزّل آذبرُب خالل ؽبى  .5200غٖر أً
ظغّع أشؾبر اهٌفع يخخوفج .فِٕ آخٖج يً ٌبضٖج اهعوةّ .كد أدْ ٌيّ االشخِالم غٖر اهيخّكؼ تيؾدل  %5فٕ اهٌضف
األّل يً اهؾبى اهيبظٕ إهٓ ارخفبػ األشؾبر تٌشتج  %02خلرٖتبّٖ .رسص أً ٖلخرً اهٌيّ اهؾبهيٕ اهلّٔ تبرخفبؽبح
شؾرٖج أخرْ ،تيب ٖضبضتِب يً اٌؾنبشبح يِيج ؽوٓ االكخضبداح اهضبؽدث ّاهٌبيٖج.
اهذبٌٌ هو اهخدفلبح اهرأشيبهٍج إهي األشواق اهضبؽدثٌُّ .ب أٖظب هٖشح اهيشنوج تبهظخبيج اهخٕ خضّرُب ؽٌبًّٖ
األختبر .فبهخدفلبح اهداخوج كد زادح تبهخأنٖد ،هنٌِب ال خزال دًّ يشخّٖبح اهذرّث اهشبتلج تبهٌشتج هيؾغى اهتوداً ،تل إٌِب
تدأح خخراسؼ تبهفؾل فٕ اهشِرًٖ اهيبظًّٖٖ .اهضلٖلج أً ُذا اهخراسؼ اهذٔ ضدد يؤخرا ٖشٖر إهٓ أً سّهج اهخٖشٖر
اهنيٕ اهذبٌٖج اهخٕ كررُب االضخٖبعٕ اهفٖدراهٕ األيرٖنٕ كد ٖنًّ خأذٖرٍ تبهدرسج اهخٕ خّكؾِب نذٖر يً األشّاق
اهضبؽدثّ .يؼ ذهم فئً ُذٍ اهخدفلبح خفرط أيبى اهشٖبشج خٖبراح ضؾتج ،تدءا تبهدرسج اهخٕ ٌٖتغٕ هوتوداً أً خضل
إهِٖب فٕ اهشيبش تبرخفبػ شؾر ضرف اهؾيوجّ ،اٌخِبء تبألدّار اهيخخوفج اهخٕ خلّى تِب اهشٖبشج االكخضبدٖج اهنوٖج
ّاألدّاح االضخرازٖج اهنوٖج ّكّٖد رأس اهيبل.
واهذبهد هو اهيخبعر اهخٌ خخؾرط ههب توداً أوروتب "اههبيشٍج" .فيً اهيرسص أً خنًّ ؽيوٖج اهخضضٖص االكخضبدٔ
اهنوٕ ّاهيبهٕ عّٖوج ّشبكج فٕ تؾط ُذٍ اهتوداًّ .تبهخبهٕ ،خشؾر األشّاق تبهلوق يً إينبٌٖج اٌضراف اهخٌفٖذ ؽً اهيشبر
اهضضٖص ،ييب ٖذٖر يخبّف تشأً اهدًّٖ اهشٖبدٖجّ ،يً تشأً اهتٌّمّ .خشؾر األشّاق تبهلوق أٖظب يً إينبٌٖج اٌخلبل
اهيشنالح فٕ االخسبٍ اٗخر ،أٔ يً اهتٌّم إهٓ اهنٖبٌبح اهشٖبدٖج.
أيب اهراتؼ فهو اهيخبعر اهيضبحتج الشخيرار االخخالالح اهؾبهيٍج .فيب اهذٔ ٖضدد إذا هى خخى إؽبدث اهخّازً اهيرسّث؟
اهيرسص أً ٖغل اهٌيّ ينتّضب فٕ اهّالٖبح اهيخضدث يب هى ٖعرأ خضشً ؽوٓ ضبفٕ اهضبدراح ،األير اهذٔ ٖسؾل إهغبء
اهخداتٖر اهخٌشٖعٖج أيرا ضؾتب .هنً اهخضدٖبح اهيبهٖج عّٖوج األسل شّف خخنذف إذا هى خُشضة اهدفؾج اهخٌشٖعٖج اهسبرٖج.
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ّؽوٓ أٔ ضبل ،ال تد أً خغِر يشنالح الضلج فٕ ٌِبٖج اهيعبف ،هٖس فلع فٕ اهّالٖبح اهيخضدث ّإٌيب تبهختؾٖج أٖظب فٕ
تلٖج أٌضبء اهؾبهى.

اشخراخٍسٍج اهشٍبشج ذالذٍج األتؾبد
إذً ،يب اهيعووة هخخفٍط اهيخبعر وخؾزٍز اهخؾبفٌ اهؾبهيٌ؟ ٍخؾًٍ اختبػ اشخراخٍسٍج ذالذٍج األتؾبد ؽوي اهٌحو اهخبهٌ:


فٕ نذٖر يً اهتوداً اهضبؽدث ّاهٌبيٖجٌٍ ،تغٌ خؾدٍل اهشٍبشبح االكخضبدٍج اهنوٍج هخسٌة حدود فورث فٌ
اهٌشبع االكخضبدً.



فٌ توداً أوروتب "اههبيشٍج"ٍ ،سة اهيتبدرث تبخخبذ تؾط اهخداتٍر اهؾبسوجّ ،يٌِب خّظٖص اٌنشبفبح اهتٌّم،
يؼ دؽى ُذٍ اهخداتٖر تخعع إلؽبدث اهرشيوج ضشة يلخظٓ اهضبل (ؽوٓ اهٌضّ اهيّظص فٕ آخر ؽدد أضدرٍ

اهضٌدّق يً خلرٖر يشخسداح االشخلرار اهيبهٕ اهؾبهيٕ)ّ .فٖيب ؽدا ذهمٖ ،خؾًٖ إيِبل األير تؾط اهّكح ،أٔ
أٌَ يً اهيِى إخرار شٌٖبرُّٖبح اهذؽر يً اهضّرث ،ألً اهخؾدٖالح اهيبهٖج ّاهِٖنوٖج ال تد أً خشخغرق ّكخب.
ّيؾٌٓ ذهم أً االهخزايبح اهيخؾهد تهب ؽوي يشخوى اهيبهٍج اهؾبيج واالكخضبد اهنوٌ ٍسة أً خدؽيهب أفؾبل

يشبٌدث ،وخيوٍل نبف يخؾدد األعراف حشة يلخظي اهحبل ،وشٍوهج هدى اهتٌم اهيرنزً األوروتٌ.


وأخٍراٍ ،حخبر اهؾبهى إهي اهحد يً االخخالالح اهؾبهيٍج .فتبهٌشتج هوضًٍ واهتوداً األخرى اهيحللج هوفوائط،

ٌٍعوً ذهم ؽوي إسراء إضالحبح هٍنوٍج ورفؼ شؾر اهضرف .وتبهٌشتج هووالٍبح اهيخحدث وغٍرهب يً
االكخضبداح اهيخلديجٌٍ ،عوً ذهم ؽوي ظتع أوظبػ اهيبهٍج اهؾبيجّ .فٕ ُذا اهضدد ،هى ٖخى ضخٓ اًٗ فٕ

نذٖر يً اهتوداً اهيخلديجّ ،يٌِب اهّالٖبح اهيخضدثّ ،ظؼ خعج يّذّكج هخضضٖص أّظبػ اهيبهٖج اهؾبيج ؽوٓ
اهيدْ اهيخّشع ُّّ ،أير ٖيذل ظرّرث يوضج .فيً اهظرّرٔ يؾبهسج االخخالالح اهؾبهيٖج يً أسل خضلٖق
ٌيّ ؽبهيٕ دائى ّيشخير.

