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حلول متعددة الأطراف لعامل ت�سوده العوملة

نحن

نعي�ش يف عامل متزايد العوملة والرتابط ،مما ي�ساعد
على ن�رش الأفكار واملعلومات والتكنولوجيا مبعدل
تتزايد �رسعته با�ستمرار .وقد ن�ش�أت عن النظام
االقت�صادي املتعومل �شبكة معقدة ومرتابطة من التدفقات الر�أ�سمالية
والتجارية �ساعدت يف حتقيق مكا�سب اقت�صادية مهمة ،مما �أدى �إىل
انت�شال مئات املاليني من النا�س حول العامل من براثن الفقر.
ولكن كما ات�ضح لنا من الأزمة املالية العاملية املطولة ،ف�إن هذا الرتابط
يحمل لنا يف طياته خماطر ج�سيمة �إىل جانب مزاياه .فاالت�صال املبا�رش
ي�صاحبه خطر العدوى ال�رسيعة .وبالتايل فثمة م�صلحة عامة كبرية يف
�ضمان دعم التكامل االقت�صادي العاملي مبجموعة متجان�سة من ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية الوطنية املتنا�سقة و�إطار تنظيمي دويل من�سق .وي�ؤكد
هذا الرتابط على م�صلحتنا امل�شرتكة يف �إقامة تعاون متعدد الأطراف ،لي�س
فقط لتي�سري �إجراء الت�صحيحات االقت�صادية ال�رضورية ،ولكن ملواجهة
جوانب ال�ضعف يف نظامنا املايل العاملي �أي�ضا.
ويتناول هذا العدد من جملة التمويل والتنمية خمتلف جوانب الرتابط.
وي�شري كي�شور مهبوباين ،عميد كلية يل كوان يو لل�سيا�سة العامة يف جامعة
�سنغافورة الوطنية وم�ؤلف كتاب �سي�صدر قريبا بعنوان The Great
� ،Convergence: Asia, the West, and the Logic of One Worldإىل
ازدياد حاجة “القرية العاملية” ،كما يطلق عليها� ،إىل �إيجاد حلول عاملية
للم�شكالت الكبرية التي طر�أت حديثا ،مثل م�شكلة تغري املناخ.
ويتناول كمال دروي�ش املدير ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
والنائب احلايل لرئي�س م�ؤ�س�سة بروكينغز ثالثة حتوالت �أ�سا�سية يف
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االقت�صاد العاملي ترتتب عليها ت�صحيحات كبرية يف التوازن بني ال�رشق
والغرب .وي�شري �إىل �أن العامل امل�ستقبلي �سوف ي�شهد اجتاها م�ستمرا نحو
مزيد من التعددية القطبية والتعا�ضد ،مما ي�ستدعي زيادة دور البلدان
ال�صاعدة والنامية يف امل�ؤ�س�سات الدولية.
ويف باب “كالم �رصيح” ،ت�شري كري�ستني الغارد ،مدير عام �صندوق
النقد الدويل� ،إىل �أن ال�صندوق يحقق تقدما يف ا�ستك�شاف املخاطر املالية
العاملية والروابط بني القطاع املايل واالقت�صاد “احلقيقي” ،و�إن كان
التحدي الأكرب يف ر�أيها يكمن يف �إقناع �صانعي ال�سيا�سات الوطنية باعتماد
منظور عاملي يف ر�سم �سيا�ساتهم.
ويتناول ما�ساهريو كاواي ،عميد معهد بنك التنمية الآ�سيوي ،ودومينيكو
لومباردي ،رئي�س معهد �أوك�سفورد لل�سيا�سة االقت�صادية ،جمموعة متنامية
من الرتتيبات املالية الإقليمية التي ت�ساعد على تعزيز اال�ستقرار املايل
العاملي.
ويت�ضمن هذا العدد �أي�ضا ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني� ،أول من
ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من بلد �صاعد،
والذي يرى يف علم االقت�صاد الهيكلي اجلديد و�سيلة ملراجعة �سيا�سات
التنمية امل�ستدامة .كذلك يتناول العدد كيفية �إعادة دمج ميامنار يف
االقت�صاد العاملي� ،إىل جانب درا�سة املقرتحات املطروحة للتو�سع يف فر�ض
ال�رضائب على القطاع املايل يف �أوروبا.

جريميي كليفت
رئي�س التحرير
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فر�ض �رضائب على التمويل

يتزايد حتم�س كثري من �صانعي ال�سيا�سات الأوروبيني لفكرة
تو�سيع نطاق ال�رضائب على القطاع املايل
جيف غوتليب وغريغوريو �إميبافيدو و�آنا �إيفانوفا
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�	48إذكاء املخاطر
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دعم الطاقة يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة
الدخل ميكن �أن ي�ؤثر ب�شدة على �سالمة مالياتها العامة
ديفيد كودي و فالنتينا فالميني وماتيا�س �أنطونيو

حل الأحجية وفهم حقيقة الأحداث

ترتيب “احللقات املفقودة” يف �أحجية جمموعات البيانات
ي�ساعد يف �إلقاء ال�ضوء على الأزمة املالية العاملية
�أدلهايد بريغي� -شملت�س و�ألفريدو ليون

�أبواب ثابتة
2
4
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باخت�صار
�شخ�صيات اقت�صادية

الرجل الذي ي�ستطيع ب�صربه �أن يطهو احلجر

التمويل والتنمية تقدم ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني،
�أول من ي�شغل من�صب رئي�س اخلرباء االقت�صاديني يف البنك
الدويل من �أحد االقت�صادات النامية �أو ال�صاعدة

ت�أمل معي

اال�ستفادة من اخلدمات امل�رصفية

تبي وجود ثغرات يف طرق الأ�شخا�ص
قواعد البيانات اجلديدة نِّ
يف اال�ستثمار واالقرتا�ض و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر
�أ�سلي دميريجوك-كونت وليورا كالبر
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عودة �إىل الأ�س�س
ما هي النقود؟

بدونها ،ال ميكن �أن تعمل االقت�صادات الع�رصية
�إيرينا �أ�سموند�سون و�سيدا �أونر

ا�ستعرا�ض الكتب

الدهر :درو�س من نيجرييا ،نغوزي �أوكوجنو-
�إ�صالح ما �أف�سد ُ
�إيويال
رو�سيا :نظرة طويلة ،ييغور غيدر
نظام القيد املزدوج :كيف �أن�ش�أ جتار البندقية التمويل احلديث،
جني غلي�سون-وايت

�أ�ضواء على البيانات

متابعة ا�ستخدام قواعد املالية العامة

ا�ستحداث حدود رقمية ك�إجراء �أ�سا�سي ملواجهة تبعات الأزمة
على املالية العامة
نينا بودينا و�أندريا �شيخرت
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