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قمة الـع�شـــــــــــــــــــــــرين
التي  ـ  الع�رشين  اأقرت قمة جمموعة 
ـ   2009 اأبريل  من  الثاين  يف  عقدت 
خطة الإنعا�ش االقت�صاد العاملي، من 
خالل �صخ 1.1 تريليون دوالر، منها 
اإىل  تقدميها  �صيتم  دوالر  مليار   500
�صندوق النقد الدويل، باالإ�صافة اإىل 
50 مليار دوالر يف �صورة م�صاعدات 
كما  فقرًا.  االأكرث  للدول  مبا�رشة 
التي  املايل،  التحفيز  خطة  اأقرت 
دوالر  مليار   250 تخ�صي�ش  تت�صمن 
بهدف  امل�رشفية،  للموؤ�ص�صات 
تعزيز �صيا�صات االإقرا�ش وميزانيات 
البنوك. كما تت�صمن اخلطة، تقدمي 
التجارة  لتعزيز  دوالر  مليار   200
اأن  املتوقع  من  حيث  العاملية، 
�صيجري  التي  املبالغ  اإجمايل  ي�صل 
اإىل نحو خم�صة تريليونات  �صخها، 

دوالر، بنهاية العام 2010 املقبل.
حماور  على  �شددت  قد  القمة  وكانت 

اأربعة هي:
املقررة  العامة  اخلطوط  ت�شديد  1 .
يف  معقدة  مالية"  "منتجات  ي�شمى  ملا 
ميدان امل�شاربات، حيث �شلك اأ�شلوب 

التوريق فيها �شبال مت�شعبة مبتكرة.
اأجهزة  2 ." مراقبة  قواعد  ت�شديد 
وكاالت  على  وحتديدا  الرقابة"، 
تراقب  التي  االئتماين"  "الت�شنيف 
الدول  م�شتوى  على  املايل  الو�شع 
يف  تفلح  مل  والتي  واملوؤ�ش�شات، 
التنبوؤ باخلطر، اأو مل تكن موؤهلة لذلك 

اأ�شال.
بروؤو�س  املتعلقة  االأنظمة  ت�شديد  3 .
التي  املالية  امل�شارف  اأموال 
اأ�شا�س  على  قرو�شا  الزبائن  متنح 

املخاطرة. 
على  ال�شارية  االأنظمة  ت�شديد  4 .
قطاع  يف  تعمل  التي  املوؤ�ش�شات 

امل�شاربات يف الدرجة االأوىل.
اأي�شا،  للقمة  اخلتامي  البيان  و�شمل 
بع�س  مبالغة  يف  االأزمة  اأ�شباب  حتديد 
امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية يف ال�شعي 
ون�رش  للمخاطرة،  واال�شتعداد  للربح، 
"منتجات مالية" حماطة بالغمو�س، مع 
لوم حكومات �شناعية تاأخرت يف و�شع 
حث  املالية..  لالأ�شواق  منا�شبة  اأنظمة 
النمو  حتقيق  على  الوطنية  احلكومات 

ال�شفافية  من  مزيد  وعلى  االقت�شادي، 
مكافاآت  وربط  املراقبة،  و�شبط 
بدعم  املالية  امل�شارف  عمل  مدراء 
اأرباح  بتحقيق  ولي�س  ماليا  ا�شتقرارها 
االقت�شادات  دول  م�شاركة  �رشيعة.. 
ال�شاعدة بدرجة اأكرب يف �شناعة القرار 
ومنتدى  الدويل  النقد  �شندوق  يف 
موارد  وزيادة  املايل،  اال�شتقرار 
العاملي  املايل  وامل�رشف  ال�شندوق 
لتقدمي قرو�س للدول ال�شاعدة مبا مينع 
من زيادة عمق االأزمة املالية.. زيادة 
رقابة حكومات اأهم الدول املعنية على 
اأهم املوؤ�ش�شات املالية الدولية، والعمل 
ي�شمى  مما  للتخل�س  املتو�شط  املدى  يف 

بـ"املالذات ال�رشائبية".
اأهم قرارات واإجراءات قمة الع�رشين: 
تخ�شي�س 500 مليار دوالر لتعزيز دور 
�شندوق النقد الدويل ومتكينه من تقدمي 

القرو�س لالقت�شادات املتعرثة.
اأمريكي  250 مليار دوالر  ر�شد مبلغ 
لتمويل اخلطوات واالإجراءات التي من 
ط حركة التجارة  �شاأنها اأن تعزز وتن�شِّ

العاملية.
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تقدمي مبلغ 250 ملياًرا اأخرى ل�شندوق 
النقد الدويل كاإجراء يرمي اإىل تعزيز 
خدمة  )اأو  اخلا�شة  ال�شحب  حقوق 
متكن  التي  املك�شوف(  على  ال�شحب 

الدول من االقرتا�س منها.
دوالر  مليار   100 مبلغ  تخ�شي�س 
مل�شاعدة بنوك التنمية يف العامل للتمكن 

من تقدمي القرو�س للدول الفقرية
اإخ�شاع الرواتب واحلوافز والزيادات 
القطاع  يف  العاملون  يتقا�شاها  التي 
�شارمة  رقابة  الإجراءات  امل�رشيف 

ول�شيقة.
املايل  لال�شتقرار  عاملي  جمل�س  اإن�شاء 
ليعمل مع �شندوق النقد الدويل، ويكون 
العمليات  �شالمة  من  التاأكد  عن  م�شئوال 
الدول،  بني  للحدود  العابرة  املالية 

ويقدم اآلية اإنذار مبكر للنظام املايل.
املزيد من عمليات التنظيم والرقابة على 
�شناديق اال�شتثمار ال�شيادية والوكاالت 

التي متنح االئتمان.
االتفاق على اعتماد نهج م�شرتك لتنظيف 
اأو  ال�شامة  الديون  من  امل�شارف 

املعدومة.

القمة  انعقاد  قبيل  ال�شطح  على  طفا 
من  وفرن�شا  اأملانيا  بني  حاد  خالف 
جهة، والواليات املتحدة وبريطانيا 
اأولويات  ب�شاأن  اأخرى،  جهة  من 
االأول  املع�شكر  طالب  اإذ  القمة، 
بفر�س قوانني واأنظمة اأكرث �رشامة 
بينما  الدويل،  املايل  النظام  على 
االإنفاق  اأن  الثاين  املع�شكر  راأى 
احلكومي من �شاأنه معاجلة االأزمة. 

الدويل  النقد  �شندوق  توقعات  ت�شري 
االقت�شاد  اأن  اإىل  الدويل  والبنك 
العاملي �شي�شهد انكما�شا هذا العام، 

للمرة االأوىل منذ عدة عقود.

من البيان اخلتامي للقمة: 
اإن االإجراءات املن�شقة التي تعهدت بها دول املجموعة �شتعزز عملية االإنتاج االقت�شادي العاملي، فقد اتخذنا اإجراءات من�شقة مل 
ي�شبق لها مثيل للتو�شع املايل، �شتنقذ اأو تخلق ماليني فر�س العمل، و�شت�شل قيمتها بحلول نهاية العام املقبل اإىل 5 تريليونات 

ع عملية االنتقال اإىل اقت�شاد متوافق ومن�شجم مع البيئة. دوالر، مما �شريفع االإنتاج بن�شبة %4، وي�رشِّ

تعهدت البنوك املركزية يف جمموعة 
للتو�شع  �شيا�شات  مبوا�شلة  الع�رشين 
ذلك  مادام  االئتمان،  جمال  يف 
اأدوات  جميع  وا�شتخدام  �رشوريا، 

ال�شيا�شة النقدية املتاحة.
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الع�رشين  الدول  جمموعة  دول  ت�شتحوذ 
االقت�شادي  الناجت  من   90% على 
العاملي، و%80 من التجارة العاملية، 

وت�شم ثلثي �شكان االأر�س. 
وك�شفت بيانات �شندوق النقد الدويل اأن 
خطط  على  اإنفاقًا  االأكرث  هي  ال�شعودية 
جمموعة  دول  من  االقت�شادي  احلفز 
للناجت  االإنفاق  الع�رشين من حيث معدل 
املحلي االإجمايل. فقد �شخت ال�شعودية 
املحلي  ناجتها  من   2% من  اأكرث 
العام  خالل  حوافز  خطط  يف  االإجمايل 
%3 هذا  املا�شي، كما �شتنفق اأكرث من 

العام..
 2% نحو  ف�شخت  املتحدة  الواليات  اأما 
 3% اإىل  املعدل  و�شريتفع  العام  هذا 

العام املقبل.. 
من   2% ال�شني  يف  املعدل  وو�شل 
ناجتها املحلي االإجمايل خالل العامني 

احلايل واملقبل..
انخفا�س  ـ   2010 عام  خالل  ـ  وُيرجح 
اإنفاق فرن�شا اإىل �شفر يف املائة  معدل 

العام املقبل.. 
اأي�شا..  وبريطانيا اإىل �شفر يف املائة 
املقابل  ويف   ..0.4% اإىل  واليابان 
يتوقع زيادة معدل اإنفاق اأملانيا بن�شف 

نقطة مئوية لي�شبح 2%..

الـكبـــار



بعد قرار قمة الع�رشين معاقبة البلدان التي تعترب مالذات �رشيبية اآمنة 
الإخفاقها يف التقيد بالقواعد الدولية لتبادل املعلومات املالية، ن�رشت 
منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية قائمة �شوداء لدول و�شفتها باأنها 
ملاليزيا  التابع  لوبان  واإقليم  )كو�شتاريكا  ت�شم  للتعاون  راف�شة 

والفلبني واأورجواي(.
كما ن�رشت املنظمة قائمتني اأخريني: اإحداهما رمادية، وت�شم املراكز 
تطبيقها..  دون  اجلديدة  املالية  بالنظم  بالتقيد  تعهدت  التي  املالية 
النظم  بتلك  "اإجماال"  تتقيد  التي  املراكز  وت�شمل  بي�شاء،  والثانية 

والقواعد.
ويف القائمة الرمادية التي ت�شم 38 بلدا توجد �شوي�رشا، ولي�شتن�شتاين 
ـ اللتان تعهدتا قبيل القمة مبزيد من ال�شفافية املالية ـ اإىل جانب اإمارة 
موناكو وجزر كيمان واآندورا وت�شيلي وبلجيكا والنم�شا، كما ت�شم 

بلدا عربيا واحدا هو البحرين.
 12 وقعت  التي  املتعاونة  الدول  ت�شمل  التي  البي�شاء  القائمة  اأما 
اتفاقا تلزمها بالتقيد مبعايري ال�شفافية ففيها 39 دولة بينها: الواليات 
املتحدة وفرن�شا وال�شني وكندا واأملانيا وبريطانيا ورو�شيا وتركيا 
واليابان وهولندا وكوريا اجلنوبية واالأرجنتني، كما ت�شم بلدا عربيا 

واحدا هو االإمارات العربية املتحدة.
كانت املنظمة االقت�شادية للتعاون والتنمية قد حددت اأربعة معايري، 

قالت اإنها اإذا اجتمعت يف بلد �شنف على اأنه مالذ �رشيبي وهي:
	•�رشائب �شئيلة اأو غري موجودة اأ�شال.

	•غياب ال�شفافية يف النظام املايل.
	•غياب تبادل املعلومات املالية مع البلدان االأخرى.

	•ا�شتقطاب �رشكات ا�شمية ذات ن�شاطات وهمية.

قائمة املالذات ال�شريبية 


