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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  وغري  عراقية غري حكومّية،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات االقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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تُعدُّ آفاُق االقتصاد العاملي املعّدلة الصادرة عن صندوق النقد الدويل واقعيًة إذ يشري الصندوق 
بعد عام  أزمٍة واسعٍة ومشاكَل عميقٍة  االقتصادي إىل وجود  النموِّ  لتوقعاِت  مراجعِته  من خالل 
2022، ومن النادر أْن تراجع املنظمة توقعاِتا للنمو االقتصادي بشكٍل حاد بعد الربع األول من 
السنة التقوميية. ومع هذا ، فقد فعلت ذلك لـ ٪86 من الدول األعضاء البالغ عددها 190 دولًة، 
مما أّدى إىل اخنفاض مقداره نقطًة مئويًة واحدة تقريباً يف النمو العاملي لعام 2022 - من 4.4٪ 
إىل ٪3.6. وإضافًة إىل ذلك ، فإنَّ هذه التوقعات مصحوبٌة بزايدة كبرية يف التضخم املتوّقع ، وكلُّ 
نزولياً يف ميزان  هذه األخبار السيئة مغلفٌة بغالف عميق من عدم اليقني. على أنَّ هناك احنيازاً 

املخاطر، ومن املتوقع أْن يتفاقم عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها.

جتذب مراجعة تقرير آفاق االقتصاد العاملي قدراً كبرياً من اهتمام وسائل اإلعالم. حيث 
ينصبُّ تركيزها بشكل مفهوم على احلجم الكبري نسبياً لتنقيحات العاَل احلايل اليت يرتبط معظمها 
ابآلاثر االقتصادية الضارّة لغزو روسيا ألوكرانيا. لقد عطلت احلرب إمداداِت الذرة والغاز واملعادن 
والنفط والقمح، كما أّدت إىل ارتفاع أسعار املدخالت احليوية مثل األمسدة )املصنوعة من الغاز 
الطبيعي(. وقد أّدت هذه التطورات إىل حتذيراٍت من أزمِة غذاٍء عامليٍة تلوح يف األفق وزايدة حادة 
يف اجلوع يف العال. وابلنظر إىل حجم االضطراابت، فلن أُفاجأ إذا ما أصدر صندوق النقد الدويل 
مراجعًة نزوليًة أخرى لتوقعات النمو اخلاصة به - وخباصٍة ابلنسبة ألورواب - يف وقٍت الحٍق من 

هذا العام.

ولكن على الرغم من أمهية أتثريات عام 2022 ، ال سيما عندما يتعلق األمر ابلتأثري على 
الشرائح الضعيفة من السكان والبلدان اهلّشة، جيب علينا أيضاً االنتباُه إىل توقعات الصندوق لعام 

حمركات العامل تتعثر: صندوق النقد الدولي يشري إىل 
مشاكَل  أعمق بعد عام 2022

حممــد العـــراين* 

*رئيس كلية كوينز جبامعة كامربيدج ، وأستاذ يف مدرسة وارتون جبامعة بنسلفانيا.
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2023. إذ تشري توقعات العام املقبل إىل مشكلٍة متوسطِة املدى ال تقلُّ أمهيًة : الفاعلية املفقودة 
لنماذج النموِّ يف مجيع أحناء العال. ال يتوقع صندوق النقد الدويل تعديله ابلتخفيض الكبري يف النمو 
االقتصادي العاملي لعام 2022 يف عام 2023. وبداًل من ذلك ، خّفض توقعاتِه للعام املقبل من 

٪3.8 إىل ٪3.6 ، مع تطبيق تلك املراجعات على االقتصادات املتقدمة والنامية.

ال شكَّ يف أنَّ املعىن الضمين هو أنَّ احملركاِت االقتصاديَة يف العال تتالشى. هذه املشكلُة 
مثريٌة للقلق بشكل خاص يف بيئة التشغيل املتقلبة ألهنا تعين أنَّ مناذَج النموِّ السائدَة ال ترقى إىل 
مستوى مهمة جذب االقتصادات من خالل الصدمات السلبية غري املتوقعة. ومما زاد الطنَي بلًة، أنَّ 
نفس النماذج فشلت أيضاً يف احلفاظ على مستوًى الئٍق من النمو الشامل خالل فرتات اإلجهاد 

األقّل.

للعوملة؛  املتغرية  الطبيعة  اخلافتة:  النظرة  يف  علمانية كبرية  تطورات  ثالثة  على  اللوُم  يقع 
االعتماد املطوَّل على معّزِزات النمو االصطناعي؛ والفشل طويل األمد يف االستثمار يف مصادر 

النمو املستدام.

تتطور العوملة االقتصادية واملالية بطرق جتعل من الصعب على االقتصادات الوطنية االستفادة 
من التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر لتحقيق النمو احمللي. بينما أاثر الوابء أسئلًة حول 
االنتشار ونقاط الضعف احملتملة لسالسل التوريد عرب احلدود »يف الوقت املناسب« ، جيدر التذكري 
أبنَّ قيود التجارة واالستثمار كانت تتزايد قبل ظهور Covid-19. متيزت احلرب التجارية بني 
الوالايت املتحدة والصني بعودة الرسوم اجلمركية املرتفعة وغريها من اإلجراءات احلمائية اليت أحدثت 

آاثراً بعيدَة املدى يف مجيع أحناء االقتصاد العاملي.

وفضاًل عن ذلك، فقد جاءت هذه التطورات يف وقٍت تواجه فيه العديُد من البلدان قيوداً 
أكثَر صرامًة على صعيد السياسات. إنَّ العودة إىل حوافز السياسة النقدية التقليدية وغري التقليدية 
فإنَّ هذه  الدويل،  النقد  املرتفع واملستمر. وكما يالحظ صندوق  التضخم  اآلن دون عودة  حتول 
البيئة اجلديدة تواجه البنوك املركزية مبقايضات سياسية حساسة للغاية وإشكالية، كما أهنا تعرِّض 

االقتصاَد احلقيقيَّ للتقلبات احملتملة يف األسواق املالية.
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وعلى الرغم من أنَّ نطاق اإلجراءات املالية أقلُّ حمدوديًة مما هو عليه ابلنسبة للتدابري النقدية، 
إال أنَّه غرُي موزٍع بشكٍل جيد بني البلدان. بينما يتعنُي على احلكومات استخداُم القوَّة النارية اليت 
متتلكها حلماية الفئات األكثِر ضعفاً من سكاهنا، يواجه بعض هذه الفئات ابلفعل مستوايِت ديوٍن 

مقلقة.

تتزامن هذه التطورات مع فرتة اخنفاض منوِّ اإلنتاجية يف العديد من البلدان نتيجًة إلخفاقاِت 
املاضي املستمرة يف االستثمار يف حمركات النمو احلقيقي ، مبا يف ذلك البنية التحتية املادية ورأس 

املال البشري.

م حباجة إىل تركيز  السياسات أبهنَّ لصانعي  مهماً  الدويل تذكرياً  النقد  تقرير صندوق  يقدم 
املزيد من االهتمام على توليد االبتكار وحتسني اإلنتاجية وتقوية احملركات األخرى للنمو االقتصادي 
القوي الشامل. وسيؤدي عدم القيام بذلك إىل زايدِة خماطِر ركود النمو على املدى املتوسط بشكٍل 
غرِي مريح. يف عال خيضع ابلفعل لتحدايٍت مناخيٍة واقتصادية ومالّية ومؤسسيَّة وسياسيَّة واجتماعية 

كبرية ، وهذا سيناريو ال ميكننا حتّمُله.

الرابط: 

https://www.theguardian.com/business/2022/apr/23/world-imf-

forecasts-economic-growth


