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التطورات اإلقتصادية والمالية 
النظام  :اإلقليمية والدولية

بين تداعيات العالمي لمالي ا
 االزمة وكمونها

 
انالنائب األول لحاكم مصرف لبن - رائد شرف الدين مداخلة  

 

  ت النقد العربيةالدورة االعتيادية التاسعة والثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسا
  مصر – القاهرة | 5132 /سبتمبر أيلول 31

 
 

 ومؤسسات النقد العربية،أصحاب املعايل والسعادة محافظي وحكام املصارف املركزية 

معايل األخ األستاذ هشام رامز، محافظ البنك املركزي املرصي، رئيس مجلسنا يف هذه 

 الدورة،

رئيس مجلس اإلدارة لصندوق و املدير العام الحميدي  عبد الرحمن عبداللهالدكتور األخ  معايل

 النقد العريب،
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، أي أقل بدرجة طفيفة مام كانت 5102% يف العام 3.3تشري التوقعات إىل بلوغ النمو العاملي 

عام ال% يف 0,1من  ، مع حدوث تحسن تدريجي يف اإلقتصادات املتقدمة5102عليه يف العام 

وتباطؤ النشاط يف اقتصادات األسواق الناشئة واإلقتصادات  ،5102عام ال% يف 5,0إىل  5102

أما العوامل األساسية الدافعة  .5102عام ال% يف 2,5إىل  5102عام ال% يف 2,4من ، النامية

للتسارع التدريجي يف وترية النشاط اإلقتصادي يف اإلقتصادات املتقدمة، فتتلّخص بالسياسات 

لسياسة املالية العامة يف منطقة اليورو، وانخفاض  أكرث حيادا   املالية التيسريية، واعتامد موقف

ويف ما عنى اقتصادات األسواق الناشئة  .أسعار الوقود، وتحسن الثقة واألوضاع يف سوق العمل

واإلقتصادات النامية، يُعزى استمرار تباطؤ النمو إىل عدة عوامل، مبا فيها انخفاض أسعار 

املالية الخارجية، واإلختناقات الهيكلية، وضيق األوضاع  السلع األولية، وضيق األوضاع

تزال مخاطر التطورات السلبية هي الغالبة  وال .سياسية-اإلقتصادية املرتبط بعوامل جغرافية

عىل توزيع املخاطر أمام النشاط اإلقتصادي العاملي. ومن املخاطر عىل املدى القصري، زيادة 

املربكة يف أسعار األصول، بينام ال يزال انخفاض منو الناتج  تقلّب األسواق املالية والتحّوالت

تقدمة واقتصادات املحتمل من أبرز املخاطر عىل املدى املتوسط يف كل من اإلقتصادات امل

 .األسواق الناشئة

 

بدأ معدل التضخم  ويف حني ميثّل تراجع أسعار النفط تحّديا  جسيام  للبلدان املصدرة للنفط،

يبلغ أدىن مستوياته يف كثري من اإلقتصادات املتقدمة، ولكن تأثري العوامل الكيل الشهري 

اإلنكامشية يف وقت مبكر من العام كان أقوى من املتوقع، وال سيام يف الواليات املتحدة. 

وظل التضخم األسايس مستقرا  إىل حد كبري يف مستويات أقل بكثري من أهداف التضخم. 

 من اقتصادات األسواق الناشئة، وخاصة تلك التي تعا ي من وتراجع التضخم الكيل يف كثري

 .ضعف الطلب املحيل

 

، أي بزيادة 5102مليون شخص يف العام  115وفيام تجاوز عدد العاطلني عن العمل يف العامل 

مليون عام كان عليه قبل بداية األزمة العاملية، من املتوقع أن يرتفع هذا العدد  05قدرها 

. وتبلغ فجوة االستخدام العاملية، والتي تقيس عدد 5102اليني شخص يف العام مبقدار ثالثة م

مليون حاليا . وإذا تضمنت الحسابات عدد الداخلني  05الوظائف املفقودة منذ بداية األزمة، 

مليون فرصة عمل  151الجدد يف سوق العمل خالل السنوات الخمس املقبلة، فينبغي خلق 

 .من أجل إغالق فجوة االستخدام العاملية الناجمة عن األزمة 5102إضافية بحلول العام 

 

أما فيام يخص تطورات األوضاع النقدية العاملية، فمن املتوقّع أن تحافظ أسعار الفائدة يف 

، وتحديدا  يف منطقة اليورو واليابان، 5102الدول املتقدمة عىل مستوياتها املتدنية خالل العام 

 باستثناء الواليات املتحدة، حيث من املتوقّع أن تستمّر يف اإلرتفاع بعد إعالن املجلس

اإلحتياطي الفدرايل عزمه إنهاء برنامج التيسري الكّمي والعودة ملسارات السياسة النقدية 

التقليدية، مع تعّزز مسارات منو اإلقتصاد األمرييك. ومن املتوقّع أن يرتتّب عىل القيود 
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يف اإلقتصادات املتقدمة الناتجة عن النطاق األدىن الصفري  املفروضة عىل السياسة النقدية

عار الفائدة األساسية تأثري إيجايب صاٍف عىل اإلقتصاد العاملي. كام ارتفعت عائدات ألس

السندات وعالوات املخاطر ارتفاعا  كبريا  يف اقتصادات األسواق الناشئة، متاشيا  مع العائدات 

والعالوات عىل األدوات يف اإلقتصادات املتقدمة. ولكن التقديرات تشري إىل انخفاض التدفقات 

كام ، 5102، مقارنة  مع النصف الثا ي من عام 5102رأساملية إىل هذه اإلقتصادات يف العام ال

 .من االنخفاض يف سعر رصف عملته وسّجل كثري منها مزيدا  

 

 أصحاب املعايل والسعادة،

 

من التعرّث بسبب  ،وما زال يعا ي ،إن بناء بنيٍة تنظيمية صارمة للنظام املايل العاملي عاىن

التي مُتارس من قبل بعض أوساط الصناعة املالية الدولية إلضعاف هيكليّته. من شأن  الضغوط

مة للصناعة املالية عىل املصلحة العامة، ماّم ينذر هذه الضغوط أن تغلّب املصالح املنظ  

يف هذا اإلطار، ينبغي إطالق عملية تكامل مايل، مؤّداها إيجاد جسم  مبزيد من األزمات.

للنظام املايل برّمته. وللتمهيد لهذا الجسم التنظيمي، من املفيد تقليص تنظيمي أحادي 

الفوارق بني الخدمات املقّدمة من املؤسسات املالية املختلفة، وزيادة عدد التكتالت املالية، 

وتحقيق وفورات اإلنتاج يف آلية التنظيم، وتوسيع نطاق التنظيم املايل ليشمل كل املؤسسات 

ك التي تهّدد االستقرار املايل، وبالتحديد مؤسسات صريفة الظل التي طاملا املالية، خاصة تل

كان تنظيمها ضعيفا . كذلك ال بّد من إعطاء مسألة اإلرشاف عىل السيولة األهمية الالزمة، يف 

 حني أنها مل تحز عىل اإلهتامم املطلوب سابقا .

 

، 020ناشئة والنامية، من أصل من البلدان ال 29بحسب إحصاءات صندوق النقد الدويل، شهد 

أكرب. ويؤرّش هذا إىل أن هذه  عجز أو صغرية فوائض تحّوال  يف أرصدة الحساب الجاري نحو

 يف النقدية السياسات تطبيع هو البلدان تواجه أربعة تحديات مرتابطة عىل األقل. األول

 والثالث. الهيكلية جذورال ذات االقتصادي التباطؤ هو والثا ي. املرتفع الدخل ذات االقتصادات

أما . االقتصادي حيث النمو من العامل يف وهي املحرك األقوى الصني، يف التباطؤ الحاصل هو

 ال الصادرات، تقوده الذي النمو املرتفع عن الدخل ذات االقتصادات بحث فهو التحدي األخري،

 .واليابان اليورو منطقة يف سيام

 

نّيا  النجاح ألعامل دورتنا هذه ملا فيه خري شعوبنا يف الختام، أشكر حسن إصغائكم، متم

 ومصالحها.


