وفود البلدان األعضاء
يتشاورون يف مؤتمر
بريتون وودز عام .1944
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دور

صندوق النقد الدويل
اليوم وغدا

ملواجهة التحديات املستقبلية ،يجب أن يحصل الصندوق على دعم قوي من بلدانه األعضاء
مارتن وولف

«احلماية ستؤدي إىل مزيد
من الرخاء والقوة».
— الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
خطاب التنصيب 20 ،يناير2017 ،

العامل

«ندرك اآلن أن التعاون الدويل
هو الوسيلة األكثر حكمة وفعالية
حلماية مصاحلنا القومية — أي
من خالل توحيد اجلهود من أجل
بلوغ األهداف املشتركة».
— وزير اخلزانة األمريكية هنري مورغنثاو،
اخلطاب اخلتامي يف مؤتمر بريتون وودز22 ،
يوليو1944 ،

يتغير .والصندوق يتغير معه .ولكن السؤال
هنا ال يرتبط فقط بالكيفية التي يجب أن يتغير
بها الصندوق للحفاظ على أهميته ،ولكنه
يرتبط أيضا بما إذا كانت البيئة السياسية ستسمح له باحلفاظ
على أهميته .ويقوم الصندوق على التزام بالتعاون بين بلدانه
األعضاء ،غير أن هذا االلتزام مل يعد قويا كما كان .ولكن بلدان
العامل قد تعيد اكتشاف أهميته ،وستدرك حينها أن الصندوق يمثل
أداة ثمينة .وال يمكن للصندوق ضمان هذه النتيجة ،لكن يمكنه،
بل يتعين عليه ،االستعداد لها .وهذا هو ما يقوم به الصندوق
بالفعل يف الوقت احلايل ،وهي خطوة يجدر الترحيب بها.
إن العامل احمليط بالصندوق تغير بالفعل ،أو آخذ يف
التغير ،يف عدة جوانب أساسية.

«استقرار األوضاع يتطلب
إجراء تغييرات شاملة».
— جوزيبي توماسي دي المبيدوزا،
رواية «الفهد»

ويتمثل التغير األول واألهم يف حتول ميزان القوى
االقتصادية ،وبالتايل السياسية ،العاملية .ففي عام
 ،2000بلغت مساهمة االقتصادات املتقدمة يف الناجت
العاملي  ،%57مقيسة على أساس تعادل القوى الشرائية.
ولكن هذه النسبة ستتراجع إىل  %37بحلول عام 2024
حسب تنبؤات الصندوق .ويف الوقت نفسه ،سيقفز نصيب
الصين إىل  %21مقابل  ،%7بينما ستبلغ مساهمة بقية
بلدان آسيا الصاعدة  %39من الناجت العاملي ،مقابل %14
يف الواليات املتحدة و %15يف االحتاد األوروبي (راجع
الرسم البياين .)1
وبالنسبة للتحول الثاين ،فيتمثل يف اشتداد املنافسة بين
القوى العظمى يف ظل تدهور العالقات بين القوى الغربية
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إحدى سمات هذه النزعة الشعبوية يف الشك يف اخلبرات
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
التكنوقراطية .وال يؤثر ذلك على مصداقية املؤسسات
آﺳﻴﺎ
ﺻﻌﻮد
التكنوقراطية احمللية فحسب ،بما يف ذلك البنوك املركزية
ﻳﺘﺰاﻳــﺪ ﻧﺼﻴــﺐ آﺳــﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻟﺼﻴــﻦ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ
املستقلة ووزارات املالية ،ولكن على مصداقية املؤسسات
ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
التكنوقراطية الدولية أيضا ،وربما يكون الصندوق أهمها.
٢٠٢٤
ويتمثل التغير الرابع يف تباطؤ العوملة أو انعكاس مسارها
تماما .وينطبق ذلك خصوصا على بعض اجملاالت املالية،
٢٠١٨
كالتراجع احلاد يف املطالبات األجنبية لبنوك منطقة اليورو
٢٠٠٩
(راجع دراسة  .)Lund and others 2017ولكنه ينطبق على
التجارة أيضا؛ فقبل األزمة املالية التي وقعت عبر احمليط
٢٠٠٠
األطلنطي ،ارتفع حجم التجارة العاملية بضعف وتيرة ارتفاع
ﺻﻔﺮ
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
الناجت العاملي تقريبا ،بينما تنمو التجارة والناجت حاليا بالوتيرة
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟﺼﻴﻦ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
نفسها تقريبا .بل شهد العامل مؤخرا صعود نزعة حمائية واضحة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى يف الواليات املتحدة األمريكية (راجع الرسم البياين .)2
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻷﺧﺮى
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻷﺧﺮى
Wolf, 4/30/2019
ويرتبط التغير اخلامس بالتكنولوجيا .وقد كان التقدم
التكنولوجي بمثابة القوة الدافعة وراء النمو االقتصادي.
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﲢﺴﺐ اﻷﻧﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
ولكن دور اإلنترنت والتطورات األخيرة يف الذكاء االصطناعي
ترتبت عليه مواطن ضعف واضطرابات جديدة ،مثل الهجمات
اإللكترونية والتحوالت احلادة يف أسواق العمل.
أما التغير السادس فيتمثل يف تفاقم مواطن الهشاشة يف
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
النظام املايل التي تراكمت عبر العقود .وقد بذلت جهود كبيرة
اﻟﺘﻘﺎرب
للحد من هذه الهشاشة ،ال سيما من جانب الصندوق .وبالرغم
ﻗﺒــﻞ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ،ﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺿﻌﻔــﻲ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ .واﻟﻴﻮم ،أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺪﻻ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
من ذلك ،ارتفعت نسبة الدين إىل الناجت اإلجمايل ،وحتول الدين
من القطاع اخلاص إىل القطاع العام ،ومن االقتصادات املتقدمة
)(٪
٩
ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إىل اقتصادات األسواق الصاعدة إىل حد ما .ومن املمكن للغاية
٨
حدوث مزيد من االضطرابات املالية (انظر الرسم البياين .)3
٧
ويتمثل التغير السابع يف الظاهرة التي سميت باسم «الكساد
٦
طويل األجل» كما وصفها لورنس سامرز من جامعة هارفارد يف
٥
مؤتمر الصندوق املنعقد عام  .2013فضعف الطلب ،كما يتضح
٤
من مزيج معدالت التضخم املنخفضة وأسعار الفائدة احلقيقية
٣
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات
واالسمية شديدة االنخفاض ،يبدو هيكليا ويرجح استمراره
٢
بالتايل .وقد يكون احليز املتاح لالستجابة الفعالة للهبوط
١
االقتصادي من خالل السياسات التقليدية — أو حتى السياسات
ﺻﻔﺮ
١٩٩٤ ١٩٩٧ ٢٠٠٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩ ٢٠١٢ ٢٠١٥ ٢٠١٨ ٢٠٢١
غير التقليدية املعتادة — حمدودا للغاية.
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
أما التغير األخير ،فيتمثل يف تزايد أهمية تغير املناخ بوصفه
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻷرﻗﺎم إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة.
إحدى قضايا السياسات .ويرجح أن يكون لذلك آثار مهمة على
استراتيجيات التنمية والسياسات االقتصادية الكلية يف جميع
والصين الصاعدة .وقد وصفت الواليات املتحدة الصين
البلدان ،ال سيما البلدان األكثر فقرا وتعرضا للخطر.
بأنها «منافس استراتيجي» .أما االحتاد األوروبي ،فوصفها
تخلق جميع هذه التغيرات بيئة زاخرة بالتحديات بالنسبة
فقط بأنها «منافس اقتصادي يسعى إىل قيادة اجملال للصندوق الذي يتغير هو اآلخر .وبالفعل فإن السمة التي طاملا
التكنولوجي» .ويف احلالتين ،يبدو من املؤكد أن التعاون الزمت الصندوق تكمن يف قدرته على التأقلم مع التغيرات
سيصبح أكثر صعوبة.
املتتالية التي يشهدها العامل .ويعكس ذلك جزئيا املهارات
السياسات
إىل
حتول
عن
عبارة
فهو
أما التغير الثالث،
الرفيعة التي يتمتع بها خبراء الصندوق وإدارته العليا التي عادة
الشعبوية ،ال سيما يف االقتصادات املتقدمة .وتتمثل ما تضم أعضاء أكفاء.
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الصندوق يف
اخلامسة والسبعين
Wolf, 4/30/2019

غير أن الصندوق تعوقه أيضا قدرته احملدودة على
التأثير على اإلجراءات التي تتخذها البلدان ذات موازين
املدفوعات القوية أو الواليات املتحدة املصدرة للدوالر
األمريكي الذي يمثل عملة االحتياطيات العاملية .وهذه ليست
بالقضية اجلديدة ،فقد اعترف بها مؤتمر بريتون وودز عام
 — 1944ومل حتل حتى اآلن (راجع دراسة .)Steil 2013
ويرتكب الصندوق أخطاء هو األخر ،ال سيما بسبب تأثره
بالفكر التقليدي لالقتصاديين املتخصصين والبلدان القوية.
فقد أخفق يف تقدير خماطر التحرير املايل حق قدرها ،سواء
داخل البلدان أو خارجها .وحدث ذلك رغم حتذيرات راغورام
راجان ،املستشار االقتصادي للصندوق خالل الفترة من
 ،2006-2003والتي ثبتت صحتها الحقا.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ

ارﺗﻔــﻊ ﻛﻞ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﺪﻳــﻦ ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻟﻌﺎﳌــﻲ،
وﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
)(٪

٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠

التعلم من األخطاء

ولكن من املعقول أن نتوقع أن يتعلم الصندوق من أخطائه.
وقد فعل ذلك من قبل .ففي أعقاب األزمة التي وقعت عبر
احمليط األطلنطي ،أعاد الصندوق تقييم أثر تخفيض اإلنفاق
احلكومي وزيادة الضرائب على النمو .كذلك حتسنت جودة
رقابته على اخملاطر املالية بدرجة كبيرة ،سواء يف تقريريه
البارزين ،وهما تقرير االستقرار املايل العاملي وتقرير آفاق
االقتصاد العاملي ،أو يف سياق عمله على البلدان األعضاء.
ويف خطوة مهمة ،اعترف الصندوق أن حترير التدفقات
الرأسمالية عبر احلدود له خماطره ومنافعه أيضا.
ومل تكن هناك إشكالية أكبر من أزمة منطقة اليورو؛ فقد
وضعت الصندوق يف موقف صعب اضطره إىل التعامل مع
بنك مركزي وبلدان ال يخضعان لسيطرته .وعمل الصندوق
مع مؤسسات منطقة اليورو على برامج قطرية جنحت إىل حد
ما ولكنها انطوت أيضا على أوجه قصور ملحوظة ،ال سيما
يف حالة اليونان .ونتج عن ذلك أيضا إصالح إطار اإلقراض
الذي يطبقه الصندوق على البلدان ذات املديونية السيادية
املرتفعة ،وإلغاء اإلعفاءات — يف حالة األزمات النظامية
— من إجراء التقييم اإللزامي الستمرارية القدرة على حتمل
الدين كشرط للحصول على دعم الصندوق.
وجتدر اإلشارة أيضا إىل زيادة تعاون الصندوق مع
الدول الهشة .ويتطلب ذلك تطبيق نهج جديدة ومبتكرة
لضمان حتقيق التحول السياسي واملؤسسي الالزم.
وكانت هذه اخلطوات بمثابة حتديث جلدول أعمال
الصندوق الذي كان يهدف من خالله إىل احلفاظ على
االستقرار االقتصادي الكلي .وانخرط الصندوق كذلك يف عدد
من التحديات اجلديدة ،مثل عدم املساواة يف توزيع الدخل
والثروات ،وعدم املساواة بين اجلنسين ،والفساد ،وتغير املناخ.
وتخرج هذه التحديات عن اختصاصات الصندوق السابقة.
ولكنها مهمة يف حد ذاتها وبالنسبة جلماعات التأييد املهمة يف
البلدان األعضاء ،كما أن لها انعكاسات اقتصادية كلية مهمة.

١٠٠
٥٠
٢٠١٧

٢٠١٤
اﳊﻜﻮﻣﺔ

٢٠١١

٢٠٠٨

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

٢٠٠٥

٢٠٠٢

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

١٩٩٩

ﺻﻔﺮ

اﻷﺳﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ.

يجب تعزيز القدرات املالية للصندوق
بدرجة كبيرة ،ال سيما يف عامل تتدفق
فيه رؤوس األموال بحرية نسبية.

وقد يكون من املفيد تصدير صورة أقل صرامة عن الصندوق،
ال سيما يف ظل بيئة سياسية صعبة بالنسبة للمؤسسات املالية
الدولية .كذلك كان عمل الصندوق ضروريا يف بعض اجلوانب،
ال سيما دعم الوقود األحفوري وتكلفة الفساد.

التحديات القادمة

يتطلب استمرار العوملة التعاونية واحلفاظ على دور الصندوق فيها
إجراء تعديالت شاملة .وبعض هذه التعديالت يقع يف نطاق سيطرة
الصندوق ،والبعض اآلخر يتطلب إيجاد توافق عاملي جديد.
وتتمثل إحدى املهام الداخلية الكبرى يف فهم التحديات
الفكرية التي يواجهها اقتصادنا العاملي غير املستقر .وجتدر
اإلشارة هنا إىل ضرورة إعادة النظر يف السياسات النقدية
واملالية العامة والهيكلية على مستوى العامل عموما ويف
البلدان املؤثرة ،وذلك يف ظل أسعار الفائدة شديدة االنخفاض
ومعدالت التضخم املنخفضة وارتفاع حجم الديون املفرطة
والكساد طويل األجل .فما اإلجراءات التي يتعين على صناع
السياسات اتخاذها يف مواجهة الهبوط االقتصادي القادم؟
وكيف ستدار عملية إعادة الهيكلة الشاملة للدين اخلاص أو
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الصندوق يف
اخلامسة والسبعين

فهذا التداخل بين املهنية والرغبة يف التعاون هو ما جعل الصندوق
بمثابة حجر األساس.
السيادي — إذا ما أمكن تنفيذها؟ وهل ثبتت فعالية أي من
املفاهيم غير التقليدية ،مثل «النظرية النقدية اجلديدة»؟ على
الصندوق االنخراط بشكل أعمق يف دراسة هذه املوضوعات
استعدادا ملواجهة التحديات املستقبلية ،ويف جماالت صعبة
أخرى أيضا ،مثل االقتصاد السياسي للموجة احلمائية ،وأثر
الذكاء االصطناعي.
غير أن التحدي األهم هو حتمية حفاظ الصندوق على أهميته
بالنسبة جلميع بلدانه األعضاء .والطريقة املعقولة الوحيدة
للقيام بذلك هي إنتاج أعمال على أعلى درجة من اجلودة الفكرية
والنزاهة ،ال سيما يف جمال الرقابة .وقد يكون ذلك مصدر
إزعاج خلبراء الرأي بالصندوق من وقت آلخر ،ولكنه سيحافظ
على سمعة الصندوق ونفوذه بين أعضائه .والسؤال هنا هو ما
إذا كان الصندوق يف حاجة ملزيد من اخلبراء املتخصصين يف
سياسات التغيير؛ فمن اجليد أن ندعو إىل إلغاء الدعم ،ولكن كيف
سيتم تقبل األمر؟ وسؤال آخر هو ما إذا كان ينبغي أن يستعين
الصندوق بمزيد من اخلبراء املقيمين يف البلدان األعضاء .لذلك
فمن املنطقي إجراء مراجعة مفصلة لكيفية عمل الصندوق.
وتنشأ أهم التحديات املستقبلية التي سيواجهها الصندوق
عن عاملنا املتغير .وتبرز ثالثة حتديات يف هذا السياق.
أوال ،ينبغي وجود اتساق بين حجم األسهم التصويتية
لكل بلد عضو وأهميته االقتصادية .ويف الوقت احلايل،
تمتلك بلدان االحتاد األوروبي األعضاء (بما يف ذلك اململكة
املتحدة)  %29.6من األصوات ،والواليات املتحدة  %16.5من
األصوات ،واليابان  ،%6.2وكندا  .%2.2ويف املقابل ،ال تمتلك
الصين والهند سوى  %6.1و %2.6على الترتيب .وال تعكس هذه
األرقام على اإلطالق الوزن النسبي لهذه االقتصادات .فالواقع
أن االقتصادات املتقدمة ال تزال تهيمن على النظام املايل
العاملي ،وتنفرد بإصدار جميع عمالت االحتياطي املهمة.
ولكن ذلك لن يستمر على األرجح .فحفاظ املؤسسات ،مثل
صندوق النقد الدويل ،على أهميتها العاملي مشروط بتعديل
األوزان الترجيحية لألسهم التصويتية ،ال سيما لصالح آسيا،
وذلك اتساقا مع احلجج املقنعة التي ساقها إدوين ترومان من
معهد بيترسون لالقتصاد الدويل يف دراسته Edwin Truman
) .(2018ولو مل يحدث ذلك ،ستقوم الصين حتما بإنشاء مؤسسة
حملية مماثلة لصندوق النقد الدويل ،على غرار البنك اآلسيوي
لالستثمار يف البنية التحتية وبنك التنمية اجلديد اللذين
أطلقتهما الصين بالفعل.
وثانيا ،يجب تعزيز القدرات املالية للصندوق بدرجة كبيرة،
ال سيما يف عامل تتدفق فيه رؤوس األموال بحرية نسبية.
فطاقته اإلقراضية ال تتجاوز حاليا تريليون دوالر أمريكي .يف
حين تبلغ احتياطيات النقد األجنبي العاملية  11.4تريليون
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دوالر أمريكي .ويتضح من هذا التفاوت عدم كفاية موارد
الصندوق والتكلفة املتصورة الستخدام هذه املوارد .وينطوي
توسيع نطاق شبكة األمان على خماطر أخالقية بالطبع .لكن
اخملاطر األخالقية ال تنتفي معها أهمية التأمين وأجهزة إطفاء
احلرائق املالية والبنوك املركزية .وينطبق األمر نفسه على
الصندوق.
وأخيرا ،تتوقف املصداقية العاملية للمؤسسة على عدم انفراد
األوروبيين دائما باملنصب األول ،حتى وإن كان بعضهم قد
أثبت كفاءة بالفعل .فاملؤسسات العاملية يف حاجة إىل أفضل
القادة العامليين .وهؤالء القادة ينبغي أال يكون اختيارهم من
خالل مفاوضات وتنازالت بهدف استقطاب تأييد واستحسان
الغالبية العظمى ،بل من خالل عملية تتسم باالنفتاح والشفافية،
مع إلزام املرشحين بتقديم خططهم بشأن التنمية املستقبلية
للمؤسسة.

الرغبة يف التعاون

كما قالت كريستين الغارد ،املدير العام لصندوق النقد الدويل،
«كانت األمم األربع واألربعون اجملتمعة يف بريتون وودز عاقدة
العزم على بدء مسار جديد — يقوم على الثقة املتبادلة والتعاون
املشترك ،استنادا إىل املبدأ القائل بأن السالم والرخاء يتدفقان
من نبع التعاون ،وايمانا بتغليب املصلحة العاملية الواسعة على
املصلحة الذاتية الضيقة» .فهذا التداخل بين املهنية والرغبة يف
التعاون هو ما جعل الصندوق بمثابة حجر األساس.
وربما تكون أهم سمة تميز الصندوق هي قدرته على التأقلم،
وهي سمة سيحتاجها حتما خالل السنوات القادمة .ولكنه
سيحتاج أيضا إىل عامل تؤمن القوى املهيمنة فيه بالقيم التي
يجسدها الصندوق ،أال وهي :املهنية ،وتعددية األطراف ،واألهم
من ذلك ،التعاون .وإن مل يمارس الصندوق عمله يف مثل هذا
العامل ،فسيواجه العديد من الصعوبات .والصندوق يف النهاية
هو جمرد خادم للعامل يمكنه إرشاده ال تشكيله .ودائما ما
ستكون أوضاع الصندوق انعكاسا ألوضاع العامل.
مارتن وولف مساعد رئيس التحرير وكبير املعلقين االقتصاديين
يف صحيفة فاينانشال تايمز.
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