حل الأحجية وفهم حقيقة الأحداث
ترتيب «احللقات املفقودة» يف �أحجية جمموعات البيانات ي�ساعد يف �إلقاء ال�ضوء على الأزمة
املالية العاملية
�أدلهايد بريغي ـ �شملت�س و�ألفريدو ليون

�إن

توافر البيانات ال�سليمة �أمر �رضوري عند حتليل االجتاهات
والأحداث االقت�صادية .فبدونها ي�صري التنب�ؤ بالتوجه
االقت�صادي امل�ستقبلي املحتمل �أو بال�سبب يف وقوع
الأحداث االقت�صادية ال�سابقة على النحو الذي �صارت �إليه
�أ�شبه برتتيب �أحجية ال�صور املقطوعة التي ينق�صها بع�ض القطع مما
يجعل ال�صورة غري كاملة .و�سوف ت�ساعد مبادرة �سد ثغرات البيانات
على �سد بع�ض هذه الثغرات وحت�سني جودة البيانات التي ي�ستخدمها
خرباء االقت�صاد حول العامل.
و ُتنفذ هذه املبادرة بقيادة جمموعة االقت�صادات املتقدمة
واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة الع�رشين (جمموعة الع�رشين) ،وتركز
على �سد ثغرات البيانات بتح�سني جودة البيانات التي يتم جمعها،
مبا يف ذلك البيانات االقت�صادية وبيانات القطاع املايل التي ي�ضطلع
�صندوق النقد الدويل بجمعها .وت�ساعد املبادرة بذلك يف �إلقاء ال�ضوء
على الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،والقوى املحركة وراء هذه
الأزمة ،والتدابري املتخذة ملواجهتها.
كذلك تعمل املبادرة على حفز العمل امل�شرتك بني الوكاالت الدولية
على جمموعة وا�سعة من الإح�صاءات االقت�صادية واملالية ،وذلك
با�ستغالل نقاط القوة الن�سبية لكل وكالة مبا يتيح معاجلة العديد من
�أوجه الق�صور يف الإح�صاءات العاملية .وقد �أ�سهم بالفعل تعزيز التعاون
والتن�سيق بني الوكاالت الدولية على النحو املذكور يف حت�سني �آليات
تبادل البيانات ،وزيادة الكفاءة بتفادي ازدواجية اجلهود ،ويف تقليل
عبء الإبالغ على البلدان.

بيانات جديدة �أو تو�سيع نطاق جمموعات البيانات احلالية على هذا
املوقع ،مثل معدالت النمو الكلية ربع ال�سنوية وال�سنوية لبلدان جمموعة
الع�رشين التي متت �إ�ضافتها م�ؤخرا.

ت�أثري �إيجابي ملمو�س لزيادة البيانات

تهدف مبادرة �سد ثغرات البيانات �إىل �سد الفجوات املوجودة يف
البيانات لتي�سري حتليل املخاطر التي ترتاكم يف القطاع املايل نتيجة
الروابط املحلية والروابط عرب احلدود ،وذلك من خالل تعزيز الأطر
الإح�صائية احلالية ـ مبا يف ذلك تو�سيع نطاق تغطية البلدان وجمع
معلومات �أكرث تف�صيال ـ والت�شجيع على و�ضع �أطر جديدة.
وترتبط البلدان والقطاعات يف الوقت احلايل ارتباطا وثيقا بحيث
�أ�صبح من ال�صعب تتبع الروابط وحتديد الأطراف التي �ست�ؤثر عليها
الأحداث االقت�صادية (راجع الر�سم البياين) .فعلى �سبيل املثال جند �أن
ن�صف االنك�شافات املالية تقريبا ال تزال غري معروفة نظرا لأن حجم
الأن�شطة املالية التي ُتنفذ من خالل البنوك �أقل كثريا عما كان خالل
العقد املا�ضي .وعادة ما كان ي�شري م�صطلح االنك�شاف �إىل االنك�شافات
امل�رصفية .لكن االنك�شافات يف �إطار ما ي�سمى «بنظام الظل امل�رصيف»
قد تكون �أكرب و�/أو خمتلفة .لذلك فهناك حاجة متزايدة �إىل تكميل
الإح�صاءات امل�رصفية مبعلومات �أدق عن امل�ؤ�س�سات املالية غري

عامل متداخل

الروابط املالية بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة ولك�سمربغ قوية للغاية.
(البلدان التي يربطها �أكرب عدد من الروابط بغريها من البلدان الأخرى)

تن�سيق �سبل مواجهة الأزمة

بعد عمل ا�ستمر �أربع �سنوات تقريبا ،مت و�ضع خطط لإجراء حت�سينات
على جمموعات البيانات احلالية ،ونفذت بع�ض اقت�صادات جمموعة
الع�رشين عدة حت�سينات بالفعل( .راجع «بيانات للإنقاذ» و»البحث عن
بيانات جديدة» يف العددين مار�س  2009و�سبتمرب  2010من جملة
التمويل والتنمية على الرتتيب ).وجاري اتخاذ تدابري عمل مهمة ب�ش�أن
عدد من املجاالت الأخرى ،مبا يف ذلك ح�سابات القطاعات املختلفة
مثل الأ�رس املعي�شية وامل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية واحلكومة؛
و�إح�صاءات الأوراق املالية اخلا�صة ب�أدوات الدين الدولية والأ�سهم
الدولية والأوراق املالية املحلية؛ و�أ�سعار العقارات .كذلك يجري حاليا
تطوير العمل على امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام املايل.
وخالل �أ�سابيع من �إطالق املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات،
مت تـ�شكيـل الـفريق امل�شرتك بني الوكاالت املعني بالإح�صاءات
االقت�صادية واملالية ،والذي �أن�ش�أ بدوره موقع امل�ؤ�رشات العاملية
الرئي�سية  .www.principalglobalindicators.orgويعتمد هذا املوقع على
البيانات التي يوفرها �أع�ضاء الفريق ـ بنك الت�سويات الدولية ،والبنك
املركزي الأوروبي ،واملكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي ،و�صندوق
النقد الدويل (الذي ير�أ�س املجموعة) ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ،والأمم املتحدة ،والبنك الدويل ـ ويقوم بن�رش هذه
البيانات ب�شكل فوري .ويوا�صل القائمون على املبادرة ن�رش جمموعات
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الم�صادر :م�ؤ�س�سة ليبر (التابعة ل�شركة توم�سون رويترز)؛ وح�سابات خبراء �صندوق النقد
الدولي (.)2010
مالحظة :الخطوط بالبنط الثقيل ت�شير �إلى االنك�شافات الأكبر حجما فيما بين البلدان.

امل�رصفية وامل�ؤ�س�سات غري املالية .ف�أهمية هذه امل�ؤ�س�سات تتزايد
ازديادا كبريا ،لكن انعكا�ساتها على ا�ستقرار النظام املايل لي�س مفهومة
متاما �إىل الآن.
وهدف �آخر ملبادرة �سد ثغرات البيانات هو ر�صد الأحداث بكفاءة
يف خمتلف القطاعات .وال متثل املبادرة ثروة من املعلومات ميكن
ا�ستخدامها لأغرا�ض حتليل ال�سيا�سات فح�سب ،ولكنها توفر �أي�ضا �إطارا
تنظيميا ممتازا لإعداد الإح�صاءات اخلا�صة ب�أي اقت�صاد .ويتيح هذا
الإطار ربط خمتلف جمموعات البيانات التي تغطي عدة جماالت مثل
الأوراق املالية ومالية احلكومة وو�ضع اال�ستثمار الدويل ملختلف
البلدان .وبالن�سبة لإح�صاءات مالية احلكومة ،و�ضعت املبادرة املعنية
ب�سد ثغرات البيانات منوذجا موحدا ال�ستخدام جميع املنظمات الدولية
يف جمع البيانات لت�سهيل عملية �إبالغ البيانات على البلدان وحت�سني
�إمكانية مقارنة البيانات بني خمتلف البلدان.

ا�ستخدام البيانات

ك�شفت الأزمة املالية احلالية عن فجوات خطرية يف البيانات متثل عائقا
كبريا �أمام تعزيز �أن�شطة التحليل االقت�صادي واملراقبة يف ال�صندوق.
وقد �أبرزت هذه الفجوات احلاجة �إىل �إح�صاءات عالية الكفاءة لت�صميم
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية واملالية املالئمة وتنفيذها ومراقبتها
مبا ي�ضمن احلفاظ على اال�ستقرار املايل الدويل .لذلك كان من الطبيعي
اقرتاح �إدراج جمموعات جديدة من البيانات �ضمن البيانات التي يتم
تقدميها لل�صندوق يف �سياق قيامه بدوره املعتاد يف مراقبة اقت�صادات
البلدان وقطاعاتها املالية وحتليلها.

تعزيز املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات

املعيار اخلا�ص املعزز لن�رش البيانات يت�ضمن ت�سع فئات بيانات جديدة
بالزيادة عن املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
فئات البيانات
�إجمايل الناجت املحلي :الأ�سعار اال�سمية واحلقيقية
والأ�سعار ذات ال�صلة
م�ؤ�رشات الإنتاج
ميزانيات القطاعات
�سوق العمل
م�ؤ�رشات الأ�سعار
عمليات احلكومة العامة
�إجمايل ديون احلكومة العامة
عمليات احلكومة املركزية
ديون احلكومة املركزية
م�سح امل�ؤ�س�سات املتلقية للودائع
م�سح البنوك املركزية
م�سح امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�أ�سعار الفائدة
م�ؤ�رشات ال�سالمة املالية
�أوراق الدين
البور�صة
امل�شاركة يف م�سح تكوين عمالت احتياطيات النقد
الأجنبي
ميزان املدفوعات
الأ�صول االحتياطية الر�سمية
النموذج القيا�سي لبيانات االحتياطيات الدولية
وال�سيولة بالعمالت الأجنبية
جتارة الب�ضائع
و�ضع اال�ستثمار الدويل
امل�شاركة يف امل�سح املن�سق ال�ستثمارات
احلافظة
امل�شاركة يف امل�سح املن�سق لال�ستثمار املبا�رش
الدين اخلارجي
�سعر ال�رصف
�إ�ضافة :ال�سكان
امل�صدر� :صندوق النقد الدويل.

املعيار اخلا�ص المعيار الخا�ص
لن�رش البيانات المعزز لن�شر
البيانات
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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X
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X
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وحتقيقا لهذا الهدف ،وافق �صندوق النقد الدويل يف  2010على
تطوير معايري �إعداد البيانات املطبقة لديه ا�ستنادا �إىل املبادرة املعنية
ب�سد ثغرات البيانات .فبدءا من عام � ،2010أ�صبحت م�ؤ�رشات ال�سالمة
املالية بندا حمبذا ،ومن املقرر �أن يكون و�ضع اال�ستثمار الدويل ربع
ال�سنوي بندا �إلزاميا يف  2014وفق املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ـ وهو
معيار عاملي خا�ص بن�رش البيانات االقت�صادية واملالية قام بو�ضعه
�صندوق النقد الدويل .و�ستتيح لنا هاتان املجموعتان اجلديدتان من
البيانات ر�ؤية �أعمق لديناميكيات اقت�صادات البلدان .و�إىل جانب هذه
اخلطوات التدريجية ،نفذ ال�صندوق خطوة مهمة يف بداية هذا العام
عندما اعتمد معيارا عايل امل�ستوى لن�رش البيانات ـ وهو املعيار اخلا�ص
املعزز لن�رش البيانات الذي ي�ضيف فئات بيانات ثبتت �أهميتها يف
�سياق العمل على املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات (راجع اجلدول).
وبالن�سبة للبلدان التي وقعت على املعيار اخلا�ص املعزز لن�رش البيانات،
�سي�صبح تقدمي جمموعات البيانات اجلديدة �إلزاميا يف .2019

التعاون عن�رص �أ�سا�سي

حققت املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات تقدما كبريا فيما يتعلق
بكيفية التعاون بني املنظمات الدولية والوكاالت الإح�صائية يف �إعداد
الإح�صاءات االقت�صادية واملالية .وقد �ساعدت كثريا االجتماعات
�أو امل�ؤمترات عرب الفيديو ربع ال�سنوية التي يعقدها الفريق امل�شرتك
بني الوكاالت املعني بالإح�صاءات االقت�صادية واملالية يف دفع هذا
التقدم ،كما �أتاحت االجتماعات ال�سنوية التي ح�رضها كبار امل�س�ؤولني
القطريني يف ال�سنوات الأخرية معلومات مهمة ا�ستند �إليها �صندوق
النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل يف �إعداد تقاريرهما ال�سنوية التي
يعر�ضانها على جمموعة الع�رشين ب�ش�أن مبادرة �سد ثغرات البيانات.
ويف عام  ،2011-2010زار خرباء �صندوق النقد الدويل بلدان
جمموعة الع�رشين ملناق�شة ما مت جمعه وتقدميه للمنظمات الدولية
من بيانات اقت�صادية ومالية .ويف عام  ،2012مت عقد �أربعة
م�ؤمترات �إقليمية يف املك�سيك وتركيا وفرن�سا وال�صني ركزت على
التقدم الذي �أحرزته البلدان يف جهودها الرامية �إىل �سد الفجوات التي
ك�شفت عنها املبادرة .ومثلما قال �أحد امل�شاركني يف امل�ؤمترات ،ف�إن
«املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات �ساهمت يف التن�سيق بني جميع
الوكاالت ذات ال�صلة التي تقوم ب�إعداد الإح�صاءات االقت�صادية الكلية
وا�ستخدامها»� .أي �أننا نعمل جميعا بد�أب لتحقيق هدفنا .ونحن بذلك
ن�شن ثورة �صغرية .ولكن كما هو احلال مع جميع الثورات ،فال�س�ؤال
املهم هو كيف نحافظ على ا�ستمرار هذه الثورة ونوجهها نحو املرحلة
املنتجة التالية.

نتائج ملمو�سة

ت�شكل الإجنازات التي حققتها املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات
حتى الآن �أ�سا�سا �سليما ميكن اال�ستناد �إليه يف مواجهة باقي التحديات.
وت�شمل هذه التحديات �إجراء حت�سينات على ح�سابات القطاعات؛
وتعميق فهمنا لنظام الظل امل�رصيف ومراكز امل�ؤ�س�سات املالية وغري
املالية وتدفقاتها عرب احلدود وحت�سني البيانات املتاحة يف هذا ال�ش�أن؛
واالنتهاء من تطوير الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف قيا�س خماطر
القطاع املايل ،مبا يف ذلك املخاطر املتطرفة ،و�إجمايل الرفع املايل،
وتباين �آجال اال�ستحقاق .وال يزال �أمامنا الكثري من العمل لتعزيز تبادل
بيانات امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام فيما بني امل�ؤ�س�سات
الر�سمية املعنية.
و�سوف نحتاج �إىل بذل مزيد من اجلهود خالل املرحلة القادمة،
لذلك ال يوجد وقت للراحة .ويعكف �صندوق النقد الدويل بالفعل على
تعزيز �أن�شطة امل�ساعدة الفنية والتدريب لديه مل�ساعدة �أع�ضائه بهدف
تعزيز املنافع املتحققة من املبادرة يف جميع البلدان الأع�ضاء.
وبذلك �سيمكن �سد جميع الثغرات وفهم حقيقة الأحداث على امل�ستوى
العاملي.

■

�أدلهايد بريغي ـ �شملت�س ،مدير ،و�ألفريدو ليون ،نائب مدير ب�إدارة
الإح�صاءات يف �صندوق النقد الدويل.
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