
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 

 ملخص الندوة 
 "برامج الُمحفزات االقتصادية: المتطلبات والتحديات"  

 

برامج الُمحفزات تحت عنوان: "  ندوة دولية عن ُبعد   ،2020/ 14/07الثالثاء  "  تريندز للبحوث واالستشارات"مركز  عقد  
"، 19- ناقشت متطلبات برامج الُمحفزات االقتصادية لمواجهة آثار وباء "كوفيد ،  "والتحدياتاالقتصادية: المتطلبات  

 والتحديات التي تواجه هذه البرامج، بمشاركة نخبة من الخبراء االقتصاديين الدوليين. 

 وإعادة تشغيل االقتصاد "..19-كوفيد"التعايش مع 
،  مدير مساعد لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بفرنسا   ، لدكتور باتريك لينين ل   بورقة بحثية   وبدأت فعاليات الندوة 

مستفادة من االقتصادات المتقدمة  ال دروس  "، وال 19- ليدية لتخفيف تداعيات "كوفيد السياسة النقدية غير التق تناول خاللها  
، لكن من المهم على دول  " 19- كوفيد " وباء    تفشي   حتى اآلن   نه  لم تُ ن التدابير الوقائية  أ أكد  ، حيث  المالية   2008وأزمة  
 التعايش مع الوباء وإعادة تشغيل االقتصاد حتى يتم التوصل إلى لقاح مناسب له.   العالم 

األمد   لينين الدكتور  وتوقع   طويل  حاد  األمريكي  حدوث ركود  االقتصاد  إلى  في  بالنظر  من  ؛  الضخمة  األعداد 
، مشيرًا إلى أن  ألف وفاة في الواليات المتحدة  137صاب ومليون م  3,4  اتجاوزو الذين    بهذا الفيروسالمصابين  

- أحد السيناريوهات المتوقعة هو حدوث انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بما يتراوح بين 
عشر   ، وربما يحتاج العالم إلىعلى الوباءالسيطرة  وأن سيناريوهات التعافي ستتوقف على مدى    ،%12- و  10

   .السابقودة إلى إيقاع االقتصادات عسنوات لل

وأوضح الدكتور أن الحكومة األمريكية قدمت حزم اقتصادية للعمال وغيرها من السياسات المالية التحفيزية ولكن 
% وقد شّكلت هذه األزمة 2ذلك ال يكفي، وأن بنك االحتياطي الفيدرالي يهدف إلى اإلبقاء على التضخم في حدود  

%، واتضح  4كما يهدف البنك إلى اإلبقاء على البطالة في حدود    .مسبوق للبنك لكي يحقق هذا الهدف  تحديًا غير
البطالة من   الراهنة، حيث ارتفع معدل  بنك 10إلى    4أن هذا هدفًا صعبًا في ظل األزمة  إلى أن  %. وأشار 
رض سعر فائدة سالب، وأن البديل االحتياطي الفيدرالي مقيَّد بحد أدنى لسعر الفائدة )صفر( وال يستطيع أن يف

للسياسة المالية هو شراء األصول من األسواق المالية وضخ السيولة في النظام. ولفت الدكتور باتريك النظر إلى 
أن سياسة التيسير الكمي تشجع على االقتراض، ما يعني زيادة المديونية، ولكن لها آثار إيجابية مثل استعادة 

شجيع الشركات على تقّبل المخاطرة. وأوضح أن مصدر القلق الرئيسي في دول مثل تركيا التدفقات االئتمانية وت
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واألرجنتين وجنوب أفريقيا والبرازيل هو انخفاض قيمة عمالتها نتيجة لهذه السياسة النقدية غير العادية، ولعل هذا 
 .استثنائيةهو الوقت المناسب لألسواق الصاعدة لكي تجرب سياسات مالية ونقدية 

 وأهمية االستثمار في عائدات غير نفطية وتبني إصالحات مالية دول الخليج 
المملكة ب  مدرسة لندن لالقتصاد باستعرض البروفيسور ستيفن هيرتوغ أستاذ مشارك للسياسة المقارنة  ومن جانبه  

البحثيةالمتحدة في   التحفيزية  ورقته  المالية  التكلفة والعائد  ، و السياسات  التحفيز  حسابات  بالتركيز على مكاسب 
تختلف عن تلك   لدول الخليج العربيةإلى أن السياسة المالية المتبعة في دول مجلس التعاون    ، مشيراً واالستقرار

الفتًا النظر إلى أن    ؛الخليج أكثر اعتماًدا على الدولةالتي تتبعها الدول المتقدمة، ألن النشاط االقتصادي في دول  
أكبر من معظم اقتصادات العالم األخرى بسبب تزامنها   المجلسلقت فجوة مالية فورية في دول  خ"  19-كوفيد "أزمة  

اتباعها حاليًا من قبل حكومات  النفط، وأكد أن    مع انخفاض أسعار  دول الخليج من أهم الخطوات التي يجب 
 االقتصاد المحلي بشكل مدروس وفعال. لتحفيز االقتصاد هو ضخ األموال في

، وجعل اإلنفاق المالي أكثر فعالية، إلى بناء عائدات غير نفطية  فيسور على ضرورة انتقال دول الخليجوأكد البرو 
وإعادة تقييم دور الحكومة في التوظيف خاصة في القطاع العام، وتشجيع المواطنين على المشاركة في القطاع  

لراسخة في المنطقة. وخلص إلى أن الخاص بمستوى أكبر من أجل المحافظة على الطبقة المتوسطة الواسعة وا
زادت الحاجة إلى تنفيذ إصالح مالي جوهري وإصالح في نظام التوزيع، باإلضافة إلى دفع   "19-كوفيد "أزمة  

 السكان المواطنين في المنطقة نحو القطاع الخاص وإلى المزيد من ريادة األعمال.  

 " 19-"كوفيدنظم الصحة والقطاع الخاص ورأس المال البشري أولويات االهتمام في مرحلة ما بعد  
الواليات   –  عة البنك الدولي في واشنطن دي سيمجمو لدى  الدكتور أبيشيك سوراف، خبير اقتصادي    وتطرق 

"، 19- تعدادًا لفترة ما بعد "كوفيد س تطوير البنية التحتية ا، وكيفية  السياسات الهيكلية  إلى  ورقته البحثيةفي  المتحدة  
لعالمية، لذا فإن أكثر من  ا  % من االقتصادات 90ن الركود االقتصادي العالمي، يؤثر على أكثر من مشيرًا إلى أ

 % من البلدان حول العالم هي حاليًا أو من المتوقع أن تكون في حالة ركود اقتصادي.90

وهو ما   2020٪ في عام  5إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من  أن ينكمش  وتوقع الدكتور الدكتور سوراف  
لفت االنتباه إلى أنه   كما  .سيكون أعلى انكماش منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر ركود في العقود الثمانية األخيرة

من   التعافي  سيتم  متى  المعروف  غير  كورونا تداعيات  من  لل  ،المستجد   وباء  بالنسبة  مقلق  أمر  سياسات  وهو 
  ويشكل في الوقت نفسه صدمة لرأس المال البشري. ،االقتصادية
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وحدد الدكتور ثالثة مجاالت تحتاج إلى اهتمام فوري؛ وهي نظم الصحة والقطاع الخاص ورأس المال البشري. 
% من األعمال في 70ولفت االنتباه إلى أن القطاع غير الرسمي يحتاج إلى معالجة على المدى القصير ألن  

عض الدول تتم في هذا القطاع، وال بد أيضًا من فتح أبواب التمويل والمساعدة المالية أمام الشركات الصغيرة  ب
الحجم.   إلى أن  ومتوسطة  العالمي في عالم ما قبل وخلص  التي كانت موجودة في االقتصاد  القصور  جوانب 

 .ية بسبب الوباءفي األشهر الستة أو الثمانية الماض تفاقمت بصورة واضحة "19-كوفيد "

 " 19-كوفيد"لمي والطبي في عالم ما بعد تطوير استراتيجية للبحث والتطوير الع
 مركز تريندز للبحوث واالستشارات، لدىباحث متخصص في الشؤون االقتصادية  محمد حمداوي  لدكتوروتناول ا

تطوير   ضرورة"، مؤكدًا  19-العلمي والطبي في ظل "كوفيد   الحكومي في البحث والتطويردور اإلنفاق والتحفيز  
ودعم    ،"19-جائحة "كوفيد نهج أكثر توازنا في التعاطي مع القطاعات االقتصادية المختلفة في مرحلة ما بعد  

حور حول تضع استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير تتمألنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير، وعلى الحكومات أن ا
ترسيخ المعرفة واالبتكار، فضاًل عن أهمية الدعم الحكومي للبحوث واالكتشافات الطبية والعلمية؛ ألنها قد تساعد 

 ة.وغيره من األوبئ  "19-كوفيد "في التعافي المبكر من وباء  

 " 19-برامج التحفيز في الدول المتقدمة والنامية في ظل "كوفيد
األمريكية الجامعة  واالستراتيجية ب  استعرض الدكتور ريني كاستانيدا رئيس برنامج البكالوريوس في الدراسات األمنيةو 

العربيةدولة  في   البحثيةفي    اإلمارات  واإل  ورقته  التحفيز  "كوفيد برامج  في ظل  الحكومي  الدول "  19-نفاق  في 
الواليات المتحدة قدمت حزمة تحفيز مالي واقتصادي ضخمة النامية، مشيرًا إلى أن  الصناعية المتقدمة والدول  

تم توزيعها على األفراد والشركات الكبيرة ،  "19-كوفيد "  االقتصاد المتضرر جراء  تريليونات دوالر لدعمثالثة  بقيمة  
 الوالئية والمحلية وقطاع الصحة العامة وشبكات األمان االجتماعي. والشركات الصغيرة والحكومات 

مليار دوالر في مارس الماضي، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالمبلغ المطلوب   150وقدمت البرازيل حزمة تحفير بمبلغ  
لرعاية   مليار دوالر باإلضافة إلى التخفيضات الضريبية  564إلخراج االقتصاد من األزمة، في حين أنفقت الصين  

األطفال وغير ذلك من التحفيزات. فيما أطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مشروعًا شاماًل للدعم 
مليار دوالر، وبذلك تكون   30مليار درهم، كما نفذت كولومبيا حزمة إنفاق مالي بقيمة    100االقتصادي بمبلغ  

 ." 19- د كوفي"الدولة األقل إنفاقًا في مواجهة تداعيات وباء 

https://bit.ly/2Zo1dqV

