فكرة
رأسمالية

إذا زادت أملانيا اإلنفاق على البنية التحتية ،فإنها لن تساعد نفسها فحسب ،بل ستساعد
منطقة اليورو بأسرها
سليم إلكداغ وديرك موير

التعايف

االقتصادي يف منطقة اليورو بطيء ومبدئي،
ويبدو أن النمو حتى يف أقوى اقتصاد ،أملانيا،
قد فقد بعض الزخم يف السنوات األخيرة.
وعالوة على ذلك ،تشير تقديرات إمكانات النمو يف أملانيا بأنها منخفضة
ً
— ويمكن أن يستمر انخفاضها بسبب سرعة شيخوخة السكان.
إال أن هناك طريقة للحد من املشكالت التي يواجهها النمو يف
أملانيا ،وتوسعا ،يف جميع بلدان منطقة اليورو .فزيادة االستثمار
العام يف البنية التحتية ،كالطرق السريعة واجلسور ،يف أملانيا ،ليس
أيضا
من شأنه فقط أن يحفز الطلب احمللي يف األجل القصير ،وإنما
ً Elekdag,
3/20/15
أن يزيد اإلنتاجية ويرفع الناجت احمللي يف األجل الطويل ويحدث آثارا
انتشارية نافعة يف بقية بلدان منطقة اليورو.
ورغم أن البنية التحتية العامة يف أملانيا ليست قاصرة يف رأي
الكثيرين ،فإنها يف واقع األمر قد أهملت لبعض الوقت ،وخصوصا يف
جمال النقل ،حيث تم بوضوح حتديد االحتياجات امللحة مثل الطرق
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻨﺎء

ﻻ ﻳﺰال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ.
)ﺻﺎﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ٪ ،ﻣﻦ ﺻﺎﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

١٫٢
١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢
٠٫٠
–٠٫٢
–٠٫٤
١٩٩١ ١٩٩٤ ١٩٩٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩ ٢٠١٢

اﳌﺼﺎدر :اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻻﲢﺎدي )(Statistics Bundesamt؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ .Haver Analytics
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يونيو ٢٠١٥

املتقادمة .ويقع االستثمار العام يف البنية التحتية يف أملانيا يف الربع
األدنى من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة البالغ
عددها  34من أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ويف الواقع ،ظل صايف االستثمار العام يمثل نسبة ال تذكر منذ عام
 ،2003إذ يبلغ متوسط نسبة صايف االستثمار احلكومي إىل صايف
الناجت احمللي على مدى العقد املاضي  ،%0.1-وهو ما يتصل بتدهور
خمزون رأس املال العام (راجع الرسم البياين  .)1ومن املرجح أن تؤدي
زيادة االستثمار يف البنية التحتية إىل زيادة كبيرة يف الناجت احملتمل يف
أملانيا ،أي أعلى نسبة إلجمايل الناجت احمللي يمكن أن ينتجها االقتصاد
على نحو قابل لالستمرار .وعلى سبيل املثال ،من شأن حتسين البنية
التحتية أن ييسر حركة السلع التي تستخدمها وتنتجها الشركات.

آثار انتشارية من أملانيا

قمنا باستخدام النموذج النقدي واملايل العاملي املتكامل الذي وضعه
صندوق النقد الدويل (راجع اإلطار) حملاولة التعبير كميا عن اآلثار احمللية
واآلثار االنتشارية املتداعية إىل البلدان األخرى التي ستصاحب الزيادة يف
االستثمار يف البنية التحتية األملانية (دراسة .)Elekdag and Muir, 2014
ويتضمن تطويعنا للنموذج أربعة خصائص عامة هي:
·األسر املعيشية التي تبلغ املستويات املثلى من االستهالك واالدخار،
بالنظر إىل آفاق التخطيط لديها؛
·خمزون عام إنتاجي من البنية التحتية؛
·دور واضح للسياسة النقدية؛
·إطار متعدد البلدان ،يصنف فيه العامل إىل ست مناطق هي :أملانيا؛
واليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا (بلدان منطقة اليورو
اخلمس) ،التي كانت لديها حتى اآلونة األخيرة تكاليف مرتفعة للتمويل
اخلارجي؛ واالقتصادات املتبقية من منطقة اليورو؛ وآسيا الصاعدة؛
والواليات املتحدة األمريكية؛ وبقية العامل.
وتنتقل اآلثار االنتشارية من أملانيا إىل بقية منطقة اليورو عبر قناتين
رئيسيتين — التجارة وسعر الصرف احلقيقي .وتسهم قناة التجارة بدور
عندما يؤدي رفع اإلنفاق احلكومي يف أملانيا إىل نمو الناجت االقتصادي

للبلد ،مما يزيد من طلب أملانيا على الواردات من شركائها التجاريين.
وتسهم قناة سعر الصرف احلقيقي بدور عندما تؤدي زيادة اإلنفاق
ونظرا ألن منطقة اليورو
احلكومي يف أملانيا إىل زيادة التضخم فيها.
ً
تستخدم عملة موحدة ،يرتفع سعر الصرف احلقيقي لدى أحد األعضاء إذا
زاد معدل التضخم فيه عن معدله لدى األعضاء اآلخرين .ويف هذه احلالة،
يرتفع سعر الصرف احلقيقي يف أملانيا ،مما يؤدي إىل زيادة الطلب على
الواردات فيها.
أيضا اآلثار االنتشارية بالسياسة النقدية ،التي يمكن أن
وتتأثر
ً
حتد من آثار قناتي التجارة وسعر الصرف احلقيقي أو تزيدها .ومن
شأن ارتفاع معدل التضخم يف أملانيا أن يدفع البنك املركزي األوروبي
إىل زيادة أسعار الفائدة يف أملانيا ويف بقية بلدان منطقة اليورو .ومن
شأن ذلك أن يكبح الطلب احمللي يف منطقة اليورو كلها ،ولكن من شأنه
أيضا أن يتسبب يف رفع قيمة اليورو وخفض صادرات منطقة اليورو.
ً
ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إىل احلد من قناتي التجارة
وسعر الصرف ،أو حتى إبطالهما ،وترك إجمايل الناجت احمللي احلقيقي،
أو بعد التضخم ،أضعف من معدالته يف منطقة اليورو .ولكن يف املقابل
إذا استوعبت السياسة النقدية التضخم املتزايد يف أملانيا وتركت
أسعار الفائدة دون تغيير ،فستكون النتيجة حدوث آثار انتشارية أقوى
نسبيا .ويعني عدم تغير أسعار الفائدة زيادة التضخم وحتى خفض
أسعار الفائدة احلقيقية (بعد التضخم) إىل مستويات أدنى ،وهو ما من
شأنه أن يعطي دفعة للطلب احمللي ويؤدي إىل انخفاض سعر الصرف
احلقيقي يف منطقة اليورو – وزيادة الصادرات الصافية.

زيادة اإلنفاق احلكومي

هناك أنواع كثيرة من التنشيط املايل ،مثل خفض الضرائب وزيادة
االستثمار يف البنية التحتية أو زيادة النفقات العامة .وتختلف اآلثار
Elekdag,
االنتشارية حسب نوع التنشيط املايل املستخدم .ويكون 4/3/15
احلكومي
االستثمار
يف البنية التحتية أكثر نفعا من الزيادة العامة يف اإلنفاق احلكومي.
ويعرض الرسم البياين  2مقارنة بين اآلثار التي تترتب يف السنة
الثانية من اإلنفاق العام على السلع واخلدمات العامة يف جانب وبين
اآلثار املترتبة على االستثمار يف البنية التحتية يف جانب آخر .ففي
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻛﺎن ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌــﺎم ﰲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار ﻋﺎﻣﻴــﻦ أﺛــﺮ أﻛﺒــﺮ ﺑﻜﺜﻴــﺮ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻤــﻮ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻬﻼك اﳊﻜﻮﻣــﻲ ،وﻳﻜــﻮن اﻷﺛــﺮ أﻛﺒــﺮ إذا
ﻇﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.

)اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎم
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي

ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

أﳌﺎﻧﻴﺎ
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١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢
٠٫٠

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺴــﺘﻨﺪ اﳌﻘﺎرﻧــﺔ إﱃ زﻳــﺎدة ﰲ اﻻﺳــﺘﻬﻼك أو اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌــﺎم ،ﺗﻤــﻮل ﺑﺎﻟﺪﻳــﻦ ،وﻣﻘﺪارﻫــﺎ
 ٪٢ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ،وﻣﺪﺗﻬــﺎ ﻋﺎﻣــﺎن .وﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺳــﻴﺤﺪث
ﻟــﻮ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻫﻨــﺎك زﻳــﺎدة ﰲ اﻹﻧﻔــﺎق .وﻳﻤﺜــﻞ اﻟﻌﻤــﻮدان اﻷزرق واﻟﺒﺮﺗﻘــﺎﱄ ﻣﻘــﺪار ﻧﻤــﻮ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ
اﶈﻠــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺤــﺪث اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﻳــﺎدات ﰲ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻬﻼك واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ،إذا
اﺳــﺘﺠﺎب ﺻﻨــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدات اﻹﻧﻔــﺎق ﺑﺮﻓــﻊ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة .وﻳﻌﻜــﺲ اﻟﻌﻤــﻮد اﻟﺒﻨــﻲ ﻣــﺎ
ﻳﺤــﺪث إذا ﱂ ﲢــﺪث زﻳــﺎدة ﰲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر )اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ
اﻟﻨﻘﺪي( .وﺗﺘﺄﻟﻒ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وآﻳﺮﻟﻨﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.

حالة زيادة اإلنفاق العام بمقدار  %1من إجمايل الناجت احمللي ملدة
عامين ،تموله زيادة يف العجز احلكومي ،يتنبأ النموذج بما يلي:
عندما تدعم احلكومة اإلنفاق على السلع واخلدمات العامة حتدث
زيادة مؤقتة يف إجمايل الناجت احمللي احلقيقي مقدارها أعلى قليال
من  %0.5يف أملانيا .وال تتداعى إىل اقتصادات بلدان اليورو اخلمسة
أي آثار انتشارية تقريبا ،ولكن حتدث زيادة ضئيلة جدا ،مقدارها %0.1
من إجمايل الناجت احمللي ،يف البلدان األخرى يف منطقة اليورو (بما يف
ذلك شركاء جتاريون رئيسيون ألملانيا مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا).
وتؤدي زيادة االستهالك احلكومي إىل زيادة الطلب الكلي ،مما يحدث
فجوة موجبة يف الناجت (أي الفرق بين ما ينتجه البلد فعليا وما يمكن
أن ينتجه بكفاءة) وزيادة يف معدالت التضخم احمللية واإلقليمية.
وترتفع أسعار الفائدة مع تشديد السياسة النقدية استجابة لتزايد
الضغوط التضخمية على نطاق احتاد العملة .ورغم أن مدى وتوقيت
ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يختلفان باختالف بلدان املنطقة ،فإن
هذا االرتفاع ،الذي يحدث نتيجة الرتفاع مستوى التضخم احمللي يف

نظرة على النموذج

يســتخدم النمــوذج النقــدي واملــايل العاملــي املتكامــل ) (GIMFعلــى
نطــاق واســع يف صنــدوق النقــد الــدويل كإطــار لتحليــل اآلثــار قصيــرة
األجــل وطويلــة األجــل ملســائل املاليــة العامــة (الضرائــب واإلنفــاق)،
علــى النحــو املبيــن يف دراســة ) .Anderson and others (2013وقــد
بنــي النمــوذج بحيــث يســمح للباحثيــن بتحليــل كيــف يمكــن أن يؤثــر
االســتثمار احلكومــي يف البنيــة التحتيــة علــى إنتاجيــة االقتصــاد
احمللــي .وقــد مددنــاه أيضـ ًـا ليســمح بحــدوث تأخيــرات بيــن الوقــت
الــذي تتــم فيهــا املوافقــة علــى أحــد مشــاريع البنيــة التحتيــة وعندمــا
يدخــل حيــز التشــغيل الكامــل وينفــق عليــه.
ويســمح هيــكل النمــوذج املتعــدد البلــدان لالقتصادييــن بتحليــل
آثــار التكافــل والتداعيــات العامليــة .ويف هــذا النمــوذج ،يتكــون العــامل
مــن أملانيــا واليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا؛ وبقيــة
منطقــة اليــورو؛ وآســيا الصاعــدة؛ والواليــات املتحــدة األمريكيــة؛
وبقيــة العــامل .وهنــاك مصــدران رئيســيان للروابــط الدوليــة .فــأوال،
فهنــاك ســرد كامــل للتجــارة بيــن كل منطقــة .وثانيــا ،يســمح تدفــق
الســلع للنمــوذج بتحديــد احلســابات اجلاريــة ،التــي هــي ببســاطة
تدفقــات املدخــرات واالســتثمارات العامليــة .ويوجــد لــدى كل منطقــة
مــا يلــي:
·نوعان من األســر املعيشــية — أســر تواجه ’’قيودا يف الســيولة‘‘،
وال توجــد لديهــا مدخــرات وتســتهلك فقــط مــن دخلهــا احلــايل ،و
أســر «تتصــرف علــى النحــو األمثــل» ،بإمكانهــا االدخــار واختيــار
عــدد ســاعات العمــل ومســتوى االســتهالك .ويفتــرض أن هــذه األســر
املعيشــية تخطــط ألفــق مدتــه  20عامــا يف املتوســط .وتتصــور األســر
املعيشــية الديــن احلكومــي باعتبــاره ثــروة؛ وال توجــد شــواغل بشــأن
االدخــار ألجيــال املســتقبل.
·شــركات تعمــل بصــورة استشــرافية — ولكــن ال يتجــاوز
تخطيطهــا أفــق العشــرين عامــا القادمــة.
·سياســة نقديــة حتــاول حتقيــق اســتقرار األســعار مــن خــال
الســيطرة يف األجــل القصيــر علــى أســعار الفائــدة األساســية – ويقــوم
البنــك املركــزي األوروبــي بــإدارة السياســة النقديــة لــكل منطقــة اليورو.
وتســعى جميــع املناطــق األخــرى أيضـ ًـا إىل حتقيــق اســتقرار األســعار
مــن خــال بنــوك مركزيــة مســتقلة.
·حكومــة تســتهدف مســتوى معيــن مــن الديــن يف األجــل الطويــل
— رغــم أنهــا حتــاول تثبيــت االقتصــاد خــال الــدورة االقتصاديــة
بالســماح بهبــوط العجــز عندمــا يكــون نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي
قويــا ،والعكــس بالعكــس.
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أملانيا عنه يف بقية بلدان منطقة اليورو — يرفع سعر الصرف احلقيقي
يف أملانيا ،مما يؤدي إىل موازنة املنافع احلاصلة من التنشيط املايل
لألنشطة احمللية وإضعاف اآلثار االنتشارية املصاحبة .ونتيجة لذلك

انخفاض أسعار الفائدة السائد هو
فرصة سانحة ألملانيا.
يتدهور احلساب اجلاري األملاين ،بينما تشهد احلسابات اجلارية
لشركائه التجاريين يف منطقة اليورو حتسنا طفيفا .واحلساب اجلاري
هو مقياس عالقة البلد االقتصادية ببقية العامل — الصادرات ناقص
الواردات زائد صايف الدخل وصايف التحويالت.
وعندما تقوم احلكومة باإلنفاق على االستثمار العام ،تختلف األمور.
ويكون أرجح التوقعات حدوث زيادة دائمة يف إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي .وتؤدي زيادة االستثمار العام إىل حتسين البنية التحتية الوطنية،
وهو ما يمكن أن تستغله الشركات خلفض التكاليف ،مثل تكاليف النقل،
وحتسين إمكانية النفاذ إىل األسواق يف الداخل واخلارج .وتكون الشركات
بالتايل أكثر إنتاجية وتبيع منتجاتها بأسعار أقل .ويؤدي ذلك إىل زيادة
الطلب على سلعها ،وهو ما يعني بالتايل زيادة الطلب احمللي على العمالة
واالستثمار ،مما يسهم يف استمرار زيادة إجمايل الناجت احمللي احلقيقي –
الذي يبلغ ذروة  %1من إجمايل الناجت احمللي .وتكون اآلثار االنتشارية أكبر
أيضا — نحو  %0.2القتصادات بلدان منطقة اليورو اخلمسة ونحو %0.3
ً
لبقية منطقة اليورو .وبسبب التغير طويل األجل يف خمزون البنية التحتية
األملانية ،تستمر هذه املكاسب احمللية واآلثار االنتشارية إىل أن تتجاوز
Elekdag, corrected 4/3/15
السنة الثانية بفترة طويلة.
أيضا ،ألنها تغطي منطقة اليورو
هنا
مهم
بدور
النقدية
وتسهم السياسة
ً
بأكملها .وغالبا ،ما تعمل السياسة النقدية على موازنة الضغوط التضخمية
املتصلة بزيادة اإلنفاق احلكومي ،وهو ما يعني زيادة أسعار الفائدة وهو
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

أﺛﺮ ﻣﺆﺟﻞ

ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻐﺮق إﳒــﺎز ﻣﺸــﺮوع اﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻋــﺪة ﺳــﻨﻮات ،ﻓــﺈن اﻟﺰﻳــﺎدة ﻗﺼﻴــﺮة
اﻷﺟــﻞ ﰲ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﺗﺴــﺘﻐﺮق وﻗﺘــﺎ أﻃــﻮل ﳑــﺎ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻗﻪ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺎم ،إﻻ أن ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ.
)اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ(٪ ،

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺪون أﳌﺎﻧﻴﺎ

)اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ(٪ ،

أﳌﺎﻧﻴﺎ

٠٫٣

٠٫٨

املراجع:

٠٫٢
٠٫١

٠٫٤

٠٫٠

٠٫٢

–٠٫١

٠٫٠

–٠٫٢

–٠٫٢
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ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻌﻜــﺲ اﳋﻄــﻮط ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﺪﺗــﻪ ﻋﺎﻣــﺎن ،وزﻳــﺎدة ﰲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌــﺎم ﻣﻘﺪارﻫــﺎ  ٪١ﻣــﻦ
إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﳑﻮﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳــﻦ ،وﺗﻐﻴــﺮات ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﺗﻴﺴــﻴﺮﻳﺔ )ﻻ ﻳﺮﻓــﻊ اﻟﺒﻨــﻚ
اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة( وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

   48التمويل والتنمية

يونيو ٢٠١٥

■

سليم إلكداغ نائب رئيس قسم يف إدارة األسواق النقدية والرأسمالية بصندوق
النقد الدويل وديرك موير اقتصادي يف إدارة البحوث يف الصندوق.

٠٫٦

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ﺻﻔﺮ

ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

١٫٠

ما من شأنه خفض املكاسب التي حتققت يف إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
نظرا ألن أملانيا تمثل نحو ربع اقتصاد منطقة
واآلثار االنتشارية .ولكن ً
اليورو بالكامل ،فمن املرجح أن يرفع البنك املركزي األوروبي أسعار الفائدة
يف نطاق ال يتجاوز  %25من املستوى الذي كانت أسعار الفائدة يف أملانيا
سترفع فيه من جانب بنك مركزي أملاين ،لو كان ذلك البنك موجودا .وهكذا
تكون اآلثار االنتشارية واآلثار احمللية أعلى مما كان سيحدث لو كان لدى كل
بلد يف منطقة اليورو سياسته النقدية اخلاصة به.
وتكون املكاسب أعلى إذا مل يستجب البنك املركزي األوروبي للضغوط
التضخمية خالل السنتين اللتين يحدث فيهما التنشيط املايل .ومن شأن تيسير
السياسة النقدية أن يتيح زيادة نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (%1.1
مقابل  )%1.0وزيادة مقدارها  %0.1من اآلثار االنتشارية إلجمايل الناجت
احمللي احلقيقي إىل بقية منطقة اليورو .ويتيح انخفاض أسعار الفائدة ارتفاع
معدل التضخم ،وهو ما يؤدي إىل خفض أسعار الفائدة احلقيقية بدرجة أكبر
وزيادة التنشيط املايل من االستثمار واالستهالك احملليين.
وتفترض هذه النتائج أنه تمت املوافقة على مشاريع البنية التحتية
وتنفيذها ودخولها حيز التشغيل خالل إطار زمني ضيق للغاية هو عام واحد.
ومع النظر بواقعية أكبر إىل التأخيرات التي حتدث يف التنفيذ – حيث تتم
املوافقة على مشروع ما يف العام األول ،ولكن يستمر اإلنفاق على مدى ثالث
سنوات وتصبح البنية التحتية نشيطة يف السنة الرابعة – يتأجل االرتفاع
ونظرا
النهائي يف إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (راجع الرسم البياين .)3
ً
أيضا الزيادات
لتأخر االستكمال (وتأخر منافع اإلنتاجية لالقتصاد) ،تتأخر
ً
يف االستثمار اخلاص ويف توظيف العمالة يف القطاع اخلاص .ويمكن أن
يتقلص الناجت احمللي لبعض الوقت ،مع حدوث بعض اآلثار االنتشارية
اإلقليمية السلبية .ومع ذلك ،تكون مكاسب الناجت يف املدى األطول التي تتسم
بزيادة يف مستويات االستثمار العام مماثلة .ومن النتائج اجلانبية للتأخير يف
تنفيذ املشاريع إرجاء اإلنفاق على العجز وتمهيده بدرجة أكبر بعض الشيء،
وهو ما يعني انخفاض العبء على املوازنة السنوية يف األجل القصير.
ويمكن أن تؤدي السياسة النقدية إىل زيادة مكاسب إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي يف هذه احلالة .وال يزال هناك قدر من التنشيط املايل يكفي ألن
يواصل البنك املركزي رفع أسعار الفائدة .ولكن إذا مل يرفع البنك املركزي
األوروبي أسعار الفائدة ،فسيزداد معدل التضخم يف جميع بلدان منطقة اليورو،
مما يؤدي إىل مستويات سالبة من أسعار الفائدة احلقيقية ،وهو ما تترتب عليه
زيادات أخرى يف االستهالك واالستثمار يف منطقة اليورو بأكملها.
ويمثل انخفاض أسعار الفائدة السائد فرصة سانحة ألملانيا
لتمويل زيادة االستثمار بأسعار فائدة مواتية تاريخيا ،وهو ما
ستترتب عليه آثار جيدة يف األجلين القصير والطويل ،ال ألملانيا
وحدها وإنما جلميع بلدان أوروبا.
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