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العاملية الثانية؟ وما �أوجه االختالف بني االحتماالت املتوقعة
لالقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة؟ وما هي املخاطر
املحيطة بالتعايف العاملي؟

على م�سار بطيء

بينما يتعني بذل بع�ض اجلهد من �أجل التو�صل �إىل تعريف للركود
العاملي (راجع الإطار) ،يبدو تعريف التعايف العاملي �أ�سهل ،حيث �إنه
بب�ساطة فرتة تزايد الن�شاط االقت�صادي عقب الوقوع يف ركود عاملي.
وت�شابه م�سار التعايف االقت�صادي البطيء منذ عام  2010ت�شابها
تاما يف املتو�سط للم�سار الذي �أعقب فرتات الركود العاملي الثالثة
(راجع الر�سم البياين  .)1وبالفعل� ،إذا حتققت توقعات متو�سط الدخل
العاملي – ح�صة الفرد من �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي العاملي –
لتحقق التعايف من «الركود العاملي» ،كما ُيطلق عليه غالبا – بوترية
�أ�رسع مما كان عليه بعد فرتات الركود العاملي الثالثة ال�سابقة.
ولكن م�سار الدخل العاملي يحجب وراءه اختالفا �أ�سا�سيا للغاية
بني االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة .فقد كان التعايف
يف االقت�صادات املتقدمة �شديد البطء مقارنة بفرتات التعايف ال�سابقة
(راجع الر�سم البياين  ،2اللوحة الي�رسى) .ومل يرتد بعد متو�سط الدخل
يف بع�ض هذه االقت�صادات �إىل م�ستواه الذي كان �سائدا قبل الركود وال
ت�شري التنب�ؤات �إىل ارتداده حتى بحلول عام.2014
وعلى جانب الإنفاق ،ينعك�س �ضعف منو الدخل على كل من
اال�ستهالك واال�ستثمار .فكان اال�ستهالك مكبوحا يف ظل عودة قطاع
الأ�رس �إىل م�ستويات �أكرث �أمانا يف ن�سبة الدين �إىل الدخل («تخفي�ض
التمويل بالديون») ،و�ضعف اال�ستثمار يف الهياكل يف �أعقاب طفرة
�أ�سواق امل�ساكن يف كثري من االقت�صادات املتقدمة.
Kose, Revised 4/17/12
وترية �أ�رسع
يف تناق�ض �شديد مع التطورات احلا�صلة يف االقت�صادات املتقدمة،
عاد متو�سط الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة عموما �إىل امل�سار ال�رسيع
الذي كان يقف عليه قبل «الركود الكبري»( ،راجع الر�سم البياين ،2
اللوحة اليمنى) .وبالفعل فاق منو الدخل يف هذا االقت�صادات م�ستوى
النمو الذي �شهدته يف فرتات التعايف العاملي ال�سابقة ،ومن املتوقع
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ترتدد كثريا هذه الأيام عبارة «�إننا نعي�ش يف عامل ت�سوده العوملة»
– وتتكرر هذه اجلملة يف �أكرث من � 700ألف م�شاهدة عند البحث يف
موقع غوغل .وبرغم هذا ،فالأمر الذي يبعث على الده�شة هو عدم وجود
اتفاق عام على تعريف للركود العاملي نعرف من خالله متى يحيد
عاملنا االقت�صادي ككل عن امل�سار املقرر .وتعريف الركود العاملي
امل�ستخدم هنا هو :الفرتة التي ت�شهد انخفا�ض ح�صة الفرد احلقيقية من
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف العامل ،م�صحوبة بانخفا�ض كبري
يف مقايي�س خمتلفة �أخرى للن�شاط العاملي (مثل الإنتاج ال�صناعي،
والتجارة ،وتدفقات ر�أ�س املال ،وا�ستهالك النفط ،والبطالة) .وتر�صد
هذه املعايري �أربع فرتات ركود يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية:
 1975و 19821و 1991و( 2009درا�سة Kose, Loungani, and
 .)Terrones, 2009ومتى حتددت هذه التواريخ ،ي�صبح تعريف التعايف
العاملي �سهال :وهو بب�ساطة فرتة زيادة الن�شاط العاملي التي تعقب
مرحلة ركود عاملي.

�أن يظل على هذا املنوال خالل ال�سنوات القادمة .وتتقا�سم االقت�صادات
ال�صاعدة ثمار النمو القوي على نطاق وا�سع� .أما اال�ستثناءات امللحوظة
فهي االقت�صادات الأوروبية ال�صاعدة التي تتحرك يف م�سار تعاف �شبيه
مب�سار االقت�صادات املتقدمة.
و�شهدت التجارة العاملية انهيارا كبريا �أثناء الركود العاملي يف
 2009وكانت �أحد �أ�سباب ما �أثاره الركود من خماوف الوقوع من
جديد يف «الك�ساد الكبري» وجلوء احلكومات �إىل التدابري احلمائية يف
�سعيها حلماية ال�صناعات املحلية من املناف�سة الأجنبية .ولكن التجارة
العاملية �شهدت ارتدادا �إيجابيا ،كما ت�سري يف االقت�صادات ال�صاعدة
بوترية �أ�رسع من االقت�صادات املتقدمة (راجع الر�سم البياين  .)3ورمبا
واجه ا�ستخدام التدابري احلمائية التقليدية قيودا فر�ضها التخ�ص�ص
الر�أ�سي ،ويعني م�شاركة عدد من البلدان يف عملية �إنتاج �سلع منفردة
Revised
4/18/12
 Kose,خري ما يرام
ت�سري على
التجارية :هل
(راجع املقال بعنوان «ال�سيا�سة
حتى الآن؟» يف هذا العدد).
وكان �أداء �أ�سواق الأ�سهم �أف�ضل يف املتو�سط �أثناء فرتة التعايف
احلالية مقارنة بالفرتات ال�سابقة .ورمبا ُيعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
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ات�ساع نطاق عمل امل�ؤ�س�سات على ال�صعيد العاملي ،بينما تعافى
الن�شاط العاملي ككل على نحو �أف�ضل مما كان عليه يف الفرتات التالية
على فرتات الركود ال�سابقة – بف�ضل اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة.

يف انتظار قطار الوظائف

تتغري معدالت البطالة بوجه عام يف مرحلة مت�أخرة عن تغري الدخل.
ومع تراجع الطلب عند بدء مرحلة ركود ،تعمد ال�رشكات �إىل تخفي�ض
�ساعات العمل الإ�ضايف و�إجراء تعديالت �أخرى قبل ت�رسيح العمالة.
ومع بدء التعايف ،تنتظر ال�رشكات عموما لفرتة قبل تعيني عاملني جدد
لرتى ما �إذا كان هذا التعايف م�ستمرا.
وبرغم هذا الت�أخر ،فغالبا ما تتحرك التغريات التي تطر�أ على الدخل
والبطالة معا على نحو وثيق يف غ�ضون عام .وظلت هذه العالقة
متما�سكة �أثناء الركود العاملي عام  – 2009و ُيطلق عليها «قانون
�أوكن» بعد �أن و�صفها اخلبري االقت�صادي �آرثر �أوكن ( )1962يف مقال
كُ تِب منذ خم�سني عاما م�ضت.
وعلى مدار فرتة الركود ،ارتفع معدل البطالة يف االقت�صادات
املتقدمة بنحو نقطتني مئويتني يف الفرتة بني  2006و .2009وات�ساقا
مع �ضعف منو الدخل يف هذه االقت�صادات ،تراجع معدل البطالة ببطء
�شديد يف فرتة التعايف .وحتى بحلول عام  ،2014ت�شري التنب�ؤات
�إىل هبوط معدل البطالة يف االقت�صادات املتقدمة ب�أقل من 0.5
نقطة مئوية� ،أي �أقل من ربع الزيادة التي �سجلتها يف مرحلة الركود
(راجع الر�سم البياين  .)4ويف املقابل ،مل تتزحزح معدالت البطالة يف
االقت�صادات ال�صاعدة عن مكانها �إال بدرجة طفيفة �أثناء الركود وت�شري
التنب�ؤات �إىل تراجعها بحلول عام .2014
وعلى م�ستوى االقت�صادات املتقدمة ،اختلف ارتفاع معدل البطالة
كثريا من بلد �إىل �آخر يف فرتة الركود .و ُيعزى هذا االختالف �إىل ثالثة
عوامل هي مدى منو الدخل (�أو االفتقار �إليه) ،واالختناقات الهيكلية،
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يف�رس �سبب التوقعات ب�أن يكون تراجع البطالة بطيئا يف االقت�صادات
املتقدمة.

هل يتكرر ما �شهدناه يف 1992؟

بالرغم من تعايف االقت�صاد العاملي واحليلولة دون الدخول جمددا يف
حالة “الك�ساد الكبري” ،ال يزال التعايف معر�ضا للمخاطر .واال�ضطرابات
املالية يف �أوروبا هي �إحدى املخاطر الوا�ضحة.
ويف هذا ال�صدد ،هناك بع�ض ال�سمات امل�شرتكة بني فرتة الركود
والتعايف يف االقت�صادات املتقدمة وفرتة الركود والتعايف يف -1991

بالرغم من تعايف االقت�صاد العاملي واحليلولة دون الدخول جمددا يف حالة
«الك�ساد الكبري» ،ال يزال التعايف معر�ضا للمخاطر.
وت�أثري ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية و�سيا�سات �سوق العمل .ورمبا كان
للعوامل الهيكلية دور داعم يف بع�ض البلدان ،ال �سيما �أن انهيار قطاع
امل�ساكن كان �سببا رئي�سيا وراء تراجع الناجت� .أما دور ال�سيا�سات،
خا�صة �سيا�سات �سوق العمل مثل اقت�سام العمل ،فقد يكون مهما يف
بع�ض احلاالت اخلا�صة كتف�سري �سبب انخفا�ض البطالة يف �أملانيا.
فيح�صل �أ�صحاب العمل يف �أملانيا على دعم لت�شجيعهم على االحتفاظ
بالعاملني بالرغم من تخفي�ض �ساعات عملهم و�أجورهم.
غري �أن عامل النمو ظل هو �أهم العوامل .ويت�ضح من الر�سم البياين 5
�أن �إ�سبانيا و�آيرلندا والربتغال والواليات املتحدة �شهدت �أعلى زيادات
يف معدل البطالة يف الفرتة بني  2007و 2011ومع هذا ،ففي �أ�سرتاليا
و�سوي�رسا والنم�سا وبلجيكا و�أملانيا ،مل ت�شهد البطالة �سوى ارتفاعا
طفيفا � -أو �سجلت انخفا�ضا – على مدار هذه ال�سنوات .وميكن عزو هذه
االختالفات يف جتربة البطالة بني البلدان على نحو يكاد يكون تاما
�إىل التغريات التي طر�أت على منو الدخل يف تلك البلدان .وبعبارة �أخرى،
ي�ص ُدق عليها «قانون �أوكن» متاما (درا�س ة �Ball, Leigh, and Loun
 ،ganiقيد الإ�صدار) .والدور املهمني لنمو الدخل يف دفع �سوق العمل
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 .1992فتقرتن فرتتا الركود بحالة من ك�ساد �أ�سواق االئتمان وامل�ساكن
يف االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية .وقد �شهد عام  1991حاالت ك�ساد
يف �أ�سواق االئتمان والأ�صول يف كل من الواليات املتحدة واململكة
املتحدة واليابان والبلدان اال�سكندنافية .واقرتنت حالة الركود الأخرية
مب�شكالت حادة يف �أ�سواق االئتمان وامل�ساكن يف الواليات املتحدة
وعدد من االقت�صادات املتقدمة الأخرى ،منها �آيرلندا و�إ�سبانيا واململكة
املتحدة.
وثمة �أوجه ت�شابه ملمو�س بني م�سار منو الدخل يف االقت�صادات
املتقدمة منذ عام  2010وم�سار التعايف يف  .1992فريجع تباط�ؤ
حالتي التعايف جزئيا �إىل التحديات التي واجهت �أوروبا .وت�شكلت
مرحلة التعايف ال�سابقة بفعل هبوط الن�شاط االقت�صادي يف كثري من
االقت�صادات الأوروبية �أثناء الأزمة يف �آلية �سعر ال�رصف الأوروبي يف
الفرتة  ،1993-1992التي مهدت لليورو .وكان يتعني رفع �أ�سعار
الفائدة يف هذا الفرتة للدفاع عن ترتيب �سعر ال�رصف ،وا�ضطر العديد
من االقت�صادات الأوروبية املتقدمة �إىل تخفي�ض العجز الكبري يف
املالية العامة .و�أدى ذلك �إىل كبح الن�شاط االقت�صادي وزاد من تقل�ص
�أ�سواق االئتمان وامل�ساكن يف املنطقة.
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ويف الوقت احلا�رض ،ي�ؤدي ارتفاع عالوات املخاطر على الديون
ال�سيادية �إىل وقوع �رضر م�شابه �أو رمبا �أ�شد على �أر�صدة املالية العامة
والنمو .ويف كلتا احلالتني� ،أدى االفتقار �إىل ا�سرتاتيجية �سيا�سات
موثوقة ومن�سقة يف الوقت املنا�سب �إىل تفاقم اال�ضطرابات املالية.
وكان هناك تباط�ؤ يف منو اال�ستهالك واال�ستثمار على امل�ستوى املحلي
مدفوعا برتكة الأزمة املالية  -فعمدت الأ�رس وال�رشكات املثقلة بديون
مرتفعة �إىل تقلي�ص �أن�شطتها للو�صول �إىل م�ستويات دين �أكرث �أمانا
(راجع التحقيق بعنوان «تخفي�ض الدين» يف هذا العدد).

هل ت�ؤدي �صدمات النفط �إىل خروج التعايف عن م�ساره؟

يكمن �أحد م�صادر املخاطر الأخرى �أمام التعايف العاملي يف �صدمات
النفط – �أي احتمال ا�ضطراب عر�ض النفط وما يقرتن به من ت�صاعد
حاد يف �أ�سعار النفط .وكان لهذه التطورات دور يف الركود العاملي عام
.1975
ومنذ ذلك الوقت ،اتخذت البلدان امل�ستوردة للنفط خطوات عديدة
للحد من تعر�ضها ملخاطر �صدمات النفط .فعمدت �إىل زيادة عدد
م�صادر ا�سترياد النفط ،مما يجعلها �أقل عر�ضة ملخاطر اال�ضطرابات من
م�صدر بعينه ،وا�ستخدمت م�صادر �أخرى مثل الغاز الطبيعي وم�صادر
الطاقة املتجددة – مثل الطاقة ال�شم�سية والرياح -لتحل حمل النفط.
و�سجل كل من االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة ارتفاعا
يف م�ستوى كفاءة ا�ستخدام الطاقة؛ وهبط مقدار الطاقة الالزمة لتوليد
دوالر من الدخل على نحو مطرد .وحت�سنت قدرة البنوك املركزية على
و�ضع ركيزة ثابتة لتوقعات الت�ضخم باحلديث عن عدم تغري توقعات
الت�ضخم الأطول �أجال جراء االرتفاع يف �أ�سعار النفط .ومن ثم ،كانت
خماوف اجلمهور يف عدد كبري من البلدان �أقل بكثري فيما يخ�ص العواقب
الت�ضخمية لأ�سعار النفط مقارنة مبا كان عليه الو�ضع يف املا�ضي .ومل
يعد ارتفاع �أ�سعار النفط ي�سبب دوامة ت�صاعدية تتعاقب فيها ارتفاعات
الأجور والأ�سعار ،على غرار ما حدث يف �سبعينات القرن املا�ضي.
ومع هذا ،فبينما متكنت البلدان من بناء بع�ض القدرة على ال�صمود
يف مواجهة �صدمات النفط ،فهي ال تزال معر�ضة ملخاطر ا�ضطرابات
العر�ض احلادة �أو عدم اليقني الناجم عن التقلب احلاد يف �أ�سعار النفط.
وت�شري التقديرات �إىل �أن ارتفاعا يبلغ  %60يف �أ�سعار النفط ميكن �أن
يخف�ض الدخل يف الواليات املتحدة بنحو  %2على مدى عامني ،مع
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وقوع �آثار �أكرب نوعا ما يف �أوروبا واليابان واالقت�صادات ال�صاعدة يف
�آ�سيا (راجع الر�سم البياين .)6

اخلوف من التعطل

هناك �أوجه ت�شابه من �أبعاد خمتلفة بني فرتة التعايف العاملي اجلارية
والفرتات ال�سابقة ،و�إن كانت هناك �أي�ضا بع�ض الفروق البارزة .وكان
تفاوت م�صائر االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واحدا من �أكرث نتائج التعايف العاملي الراهن الباعثة على الده�شة.
فتمتعت االقت�صادات ال�صاعدة ب�أقوى درجات االرتداد الإيجابي يف
الن�شاط االقت�صادي و�أ�صبحت حمرك النمو العاملي يف مرحلة التعايف.
ويف املقابل ،ت�شري التنب�ؤات �إىل �أن التعايف احلايل يف االقت�صادات
املتقدمة �سيكون الأ�ضعف يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
ويبدو �أن هناك بع�ض اخلطوط املتوازية بني م�سار التعايف يف
االقت�صادات املتقدمة والتعايف عام  :1992كانت حالتا التعايف
اجلارية ويف عام  1992تواجهان عراقيل من امل�شكالت يف الأ�سواق
املالية يف االقت�صادات الأوروبية املتقدمة .ومن �ش�أن الإخفاق يف
حل هذه امل�شكالت �أن يعطل التعايف وي�سفر عن تراجع �آفاق توظيف
العمالة ال�ضعيفة بالفعل يف االقت�صادات املتقدمة .ويلوح يف الأفق
خطر ال�صدمات النفطية ك�أحد عوامل امل�سببة للمخاطر �أمام الآفاق
االقت�صادية العاملية.
�أيهان كوزي ،م�ساعد مدير ،وبراكا�ش لونغاين ،م�ست�شار ،وماركو
تريوني�س ،م�ساعد مدير ،وجميعهم من �إدارة البحوث يف �صندوق النقد
الدويل.
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