املرفق  -1آفاق االقتصاد على املدى املتوسط يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز
وآسيا الوسطى
يســتمر تباطــؤ النمــو االقتصــادي املمكــن يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى بمعــدل أســرع مــن املســجل يف مناطــق أســواق صاعــدة
وناميــة أخــرى ،ممــا يضعــف اآلمــال يف تخفيــض البطالــة املزمنــة وحتســين مســتويات املعيشــة املنخفضــة بوجــه عــام يف املنطقــة.
ويرجــع ذلــك إىل أســباب ال تقتصــر علــى انخفــاض النمــو املمكــن لــدى الشــركاء التجارييــن مــن البلــدان املتقدمــة واألســواق الصاعــدة،
بــل ترتبــط بتباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة ،وانخفــاض املشــاركة يف ســوق العمــل ،وخاصــة يف بلــدان التحــول العربــي ،والبلــدان املصــدرة
للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي ،والبلــدان املســتوردة للنفــط يف القوقــاز وآســيا الوســطى ،وتباطــؤ معــدل االســتثمار
الرأســمايل .وتتركــز أولويــات السياســة حــول زيــادة االنفتــاح والتنافســية يف بيئــة األعمــال ،وزيــادة االســتثمار العــام يف البنيــة
التحتيــة ،واحلــد مــن معوقــات كفــاءة ســوق العمــل ،ودعــم مهــارات العمالــة .وهنــاك أدوار داعمــة أيضــا يســاهم بهــا حتســين فــرص
احلصــول علــى التمويــل وزيــادة اســتخدام التكنولوجيــات احلديثــة .ويمكــن أن تــؤدي هــذه اإلصالحــات جمتمعـ ًـة إىل دفــع النمــو املمكــن
بمقــدار  4نقــاط مئويــة فــوق مســتوى التوقعــات احلاليــة — ممــا يقتــرب بمســتويات املعيشــة يف املنطقــة إىل املســتويات احملققــة يف
بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.

وتعتمــد آفــاق االقتصــاد متوســطة األجــل علــى قــدرة
املنطقــة علــى التوســع يف إنتــاج الســلع واخلدمــات
لألســواق احملليــة واخلارجيــة .ويتوقــف هــذا النمــو
االقتصــادي املمكــن علــى كيفيــة توظيــف العمالــة يف أنشــطة
منتجــة؛ وعلــى رأس املــال املــادي الــذي يمكنهــا اســتخدامه،
مثــل املبــاين واآلالت؛ وكذلــك علــى جمموعــة العوامــل املؤثــرة
علــى اإلنتاجيــة ،ســواء كانــت تكنولوجيــة أو هيكليــة أو مؤسســية
أو متعلقــة بالسياســات ،حيــث تُعَ ـرَّف اإلنتاجيــة بأنهــا مقــدار
الســلع واخلدمــات التــي يمكــن أن ينتجهــا العاملــون باســتخدام
اآلالت املتاحــة وغيرهــا مــن األدوات الرأســمالية 1.ومــن أمثلــة
العوامــل الدافعــة لإلنتاجيــة االقتصاديــة اســتخدام االبتــكارات
التكنولوجيــة ،مثــل تكنولوجيــا الكمبيوتــر وتكنولوجيــا
املعلو مــات.
والنمــو املمكــن ال يُشــاهد بصــورة مباشــرة ،ولكننــا
نســتطيع تقديــره مــن خــال جمموعــة متنوعــة مــن
التقنيــات ،بمــا يف ذلــك املرشِّــحات اإلحصائيــة ومناهــج
دوال اإلنتــاج 2.وهنــاك أوجــه عــدم يقيــن كبيــرة حتيــط بالنمــو
املمكــن ،وخاصــة بالنســبة ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ( )MENAPومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ( ،)CCAحيــث ال تــزال اإلحصــاءات غيــر كاملــة
و/أو تصــدر بعــد فاصــل زمنــي طويــل .ولضمــان متانــة النتائــج،
يســتخدم هــذا امللحــق عــدة تقنيــات لتقديــر النمــو املمكــن.
وبالرغــم مــن أن التقديــرات تتبايــن حســب التقنيــة املســتخدمة،
إعــداد غوهــر أباجيــان ومــارك فيشــر وعمــرو حســني وغوهر ميناســيان
وبريتــا ميتــرا (رئيســة للفريق).
 1يف هذا امللحق ،تستخدم مصطلحات مثل «اإلنتاجية» و«اإلنتاجية
االقتصادية» كمرادف ملصطلح «اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج».
 2التفاصيــل املنهجيــة تــرد باســتفاضة يف دراســة Mitra and others
(قيــد اإلصــدار).

فــإن هنــاك اتســاقا بيــن هــذه التقنيــات فيمــا يتعلــق بمعــدالت
النمــو املمكــن النســبية عبــر البلــدان واملناطــق .وهنــاك اتســاق
عــام أيضــا بيــن منهجيــات وتقديــرات النمــو املمكــن يف هــذا
امللحــق ومــا ورد يف دراســات أخــرى صــدرت مؤخــرا (Cubeddu
) .and others 2014وبالنســبة للبلــدان املصــدرة للنفــط ،نركــز
هنــا علــى النمــو املمكــن يف القطاعــات غيــر النفطيــة ،حيــث تمثــل
اإليــرادات النفطيــة الدافــع األساســي وراء النمــو حاليــا (راجــع
الفصــل األول) .كذلــك يســتخدم امللحــق التقنيــات املتعــارف
عليهــا لتفكيــك بيانــات النمــو املمكــن إىل مكوناتــه األساســية
(رأس املــال والعمــل واإلنتاجيــة االقتصاديــة).

النمو املمكن يتراجع بمعدل أسرع من
املناطق األخرى
هنــاك تفــاوت كبيــر بيــن معــدالت النمــو املمكــن عبــر منطقة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .وعلــى وجــه اخلصــوص،
حتقــق البلــدان املســتوردة للنفــط األقــل تقدمــا يف التنميــة
االقتصاديـ�ة أدنـ�ى معـ�دالت النمـ�و املمكـ�ن يف منطقتـ�ي �ME
 NAPو ( CCAانظر الشكل البياين م — )1-1وهي أقل بكثير
مــن املســتوى املتوســط يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان
الناميــة .ويف املقابــل ،تعتبــر مســتويات النمــو املمكــن غيــر
النفطــي يف البلــدان املصــدرة للنفــط — وخاصــة دول جملــس
التعــاون اخلليجــي وبلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى — مــن
أعلــى املســتويات علــى مســتوى العــامل ،علــى غــرار بلــدان آســيا
الصاعــدة والناميــة .ويعــد اإلنفــاق احلكومــي املمــول مــن إيرادات
النفــط ،والــذي يتركــز غالبــا يف قطــاع الســلع غيــر التجاريــة ،أحــد
أســباب ارتفــاع معــدالت النمــو املمكــن يف القطــاع غيــر النفطــي،
وهــو إنفــاق غيــر قابــل لالســتمرار (راجــع الفصــل األول).
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اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ ﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﲡﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻳﺸﻴﺮ إﱃ ﺑﻠﺪان اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛ واﻟﻠﻮن اﻷزرق ﻳﺸﻴﺮ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى؛  =MENAPاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن؛
و  =CCAاﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
 ١اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
 ٢اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺷﺤﺎت ﻫﻮدرﻳﻚ-ﺑﺮﻳﺴﻜﻮت وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ وﻓﻴﺘﺰﺟﻴﺮاﻟﺪ وﺗﻘﺪﻳﺮات داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج .ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ دراﺳﺔ ) Mitra and othersﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.

وقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة إىل انخفــاض النمــو
املمكــن يف االقتصــادات الناميــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة .فقبــل وقــوع األزمــة (يف الفتــرة ،)2007-2003
كانــت قــوة ثقــة املســتثمرين دافعــا لســرعة إنشــاء رأس املــال
املــادي وزيــادة االبتــكار ونمــو اإلنتاجيــة علــى مســتوى العــامل،
ممــا زاد مــن قــوة النمــو املمكــن يف البلــدان الناميــة وبلــدان
األســواق الصاعــدة .ثــم جــاءت األزمــة لتحـدِث انعكاســا حــادا يف
هــذه االجتاهــات ،فهبــط النمــو املمكــن يف كل مــن االقتصــادات
املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة بعــد عــام  ،2008علــى
النحــو الــذي حظــي بتوثيــق جيــد يف دراســات ســابقة3.
ومــن أحــدث النتائــج املســتخلصة يف هــذا اخلصــوص

أن معــدالت النمــو املمكــن يف منطقتــي  MENAPو CCA

تشــهد تراجعــا أســرع مــن املشــاهَد يف بلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة األخــرى (الشــكل البيــاين م-1
 .)1ويالحَــظ أن تباطــؤ النمــو املمكــن شــديد يف بلــدان القوقــاز
وآســيا الوســطى املســتوردة للنفــط علــى وجــه اخلصــوص ،ربمــا
بســبب روابطهــا الوثيقــة مــع روســيا ،حيــث يبــدو تباطــؤ النمــو
املمكــن واضحــا بســبب عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة املاديــة
وشــدة االعتمــاد علــى الســلع األوليــة وضعــف منــاخ األعمــال
والعوامــل الديمغرافيــة الســلبية 4.ويف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (باســتثناء جملــس

 3دراســة ) Cubeddu and others (2014تقــدر العوامــل املســؤولة عــن
هبــوط النمــو التاريخــي واملتوقــع يف األســواق الصاعــدة .انظــر أيضــا
اإلطــار  2-1يف عــدد أكتوبــر  2013مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد
العاملــي.
 4راجــع اإلطــار  2-1يف عــدد أكتوبــر  2013مــن تقريــر آفــاق
االقتصــاد العاملــي.
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التعــاون اخلليجــي) ،تفاقــم أثــر األزمــة املاليــة العامليــة بســبب
زيــادة فقــدان الثقــة وســط احتــدام الصراعــات يف املنطقــة عقــب
الربيــع العربــي يف عــام  ،2011ممــا تســبب يف هبــوط حــاد يف
النمــو املمكــن بعــد عــام  2010مباشــرة .ويف جملــس التعــاون
اخلليجــي ،أمكــن تعويــض بعــض االنخفــاض الــذي ســجله النمــو
املمكــن غيــر النفطــي مــن خــال االســتثمار يف البنيــة التحتيــة
املاديــة بتمويــل مــن الوفــورات التــي حققهــا ارتفــاع أســعار
النفــط .وعلــى وجــه اإلجمــال ،تتجــاوز انخفاضــات النمــو املمكــن
يف كل مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى املتوســطات
املقابلــة يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة بمقــدار
 0.75نقطــة مئويــة علــى مــدار اخلمــس ســنوات القادمــة.

هناك تباين يف أسباب انخفاض النمو
املمكن
•

البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى (الشــكل البيــاين م :)2-1ال يــزال إنشــاء البنيــة
التحتيــة احملــرك األساســي للنمــو املمكــن غيــر النفطــي
لــدى البلــدان املصــدرة للنفــط يف املنطقتيــن .ويحتجــب
تأثيــر هــذه املزايــا بســبب انخفــاض مســاهمات العمــل
واإلنتاجيــة الــذي يرجــع يف جانــب منــه إىل االعتمــاد علــى
القــدر الوفيــر مــن العمالــة األجنبية ذات املهارات احملدودة
والطاقــة منخفضــة التكلفــة ،باإلضافــة إىل أوجــه الضعــف
احملتملــة يف مســتوى جــودة االســتثمارات العامــة والطاقــة
االســتيعابية (دراســة .)IMF 2013

املرفق  -1آفاق االقتصاد على املدى املتوسط يف  MENAPوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٢-١

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٣-١

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻔﺮوق اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ٢٠١٤-٢٠٠٨ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
١
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٣ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(
رأس اﳌﺎل

ﺑﻠﺪان CCA

اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺑﻠﺪان CCA

اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺑﻠﺪان MENAP
اﻷﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﻠﺪان
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻌﺮﺑﻲ

٢

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﳎﻠﺲ
ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻌﺎون
ﰲ ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ

)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

١

اﻟﻨﻤﻮ

٢
١
ﺻﻔﺮ
–١
–٢
–٣
–٤

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اخملﺘﻠﻔﺔ.
 ٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ٢٠١٤-٢٠١١ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
.٢٠١٠-٢٠٠٣

ويف بعــض احلــاالت ،بــدأ إجــراء اإلصالحــات الهيكليــة
املطلوبــة ،ولكنهــا لــن تؤتــي الثمــار املرجــوة إال بعــد فتــرة.
ففــي اقتصــادات منطقــة  MENAPغيــر األعضــاء يف
جملــس التعــاون اخلليجــي ،انخفــض تراكــم رأس املــال
والعمالــة والنمــو املمكــن بســبب انخفــاض اإلنفــاق العــام
(علــى أثــر انخفــاض إيــرادات تصديــر النفــط يف أعقــاب
األزمــة املاليــة العامليــة وتصاعــد الصراعــات).
•

البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين م:)2-1
يخضــع النمــو املمكــن لقيــود يفرضهــا يف األصــل تقــادم
رأس املــال املــادي؛ وعــدم كفــاءة اســتخدام الطاقــة ورأس
املــال واملهــارات؛ باإلضافــة إىل ضعــف الروابــط العامليــة
— ممــا يحــد مــن اإلنتاجيــة التــي يمكــن أن تتحقــق باعتماد
أحــدث التكنولوجيــات وأســاليب اإلدارة واالبتــكار .ويف
أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة والربيــع العربــي ،زاد
انخفــاض االســتثمار بســبب الضغــوط التــي تعرضــت لهــا
املــوارد العامــة وانخفــاض ثقــة املســتثمرين ،ممــا أدى
بــدوره إىل تخفيــض تراكــم رأس املــال املــادي واحلــد
مــن مســاهمته يف تعزيــز النمــو املمكــن .وغالبــا مــا تــؤدي
القواعــد التنظيميــة املعوِّقــة والقوانيــن الضريبيــة املرهقــة
والروتيــن املفــرط إىل احلــد مــن نمــو اإلنتاجيــة .وقــد شــرع
كثيــر مــن البلــدان مؤخــرا يف إجــراء إصالحــات للتغلــب علــى
هــذه العقبــات ،ولكــن اإلصالحــات غالبــا مــا تتعــارض مــع
مكتســبات أصحــاب املصالــح اخلاصــة الــذي ينتفعــون
مــن التركــز الشــديد يف ملكيــة الشــركات اخلاصــة (دراســة
 .)World Bank 2009aويف البلــدان املســتوردة للنفــط يف
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان،
يشــكل الشــباب نســبة كبيــرة مــن قــوة العمــل وهــم يفتقــرون
إىل املهــارات الالزمــة للحصــول علــى وظائــف يف القطــاع
اخلــاص .وهــذه الفجــوة يف املهــارات ،مقترنــة بضعــف

رأس اﳌﺎل

اﻟﻌﻤﻞ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج

٣
٢
١

ﺻﻔﺮ

ﺑﻠﺪان  MENAPو CCA

اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺑﻠﺪان MENAP
ﺑﻠﺪان MENAP
ﺑﻠﺪان  MENAPو CCA
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ و  CCAاﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ و  CCAاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

–١
–٢
–٣

٢٠٠٧–٢٠٠٣

٢٠١٤–٢٠٠٨
اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ  MENAPو  CCAﻧﺎﻗﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

النشــاط االقتصــادي يف الســنوات األخيــرة ،أدت إىل
ارتفــاع البطالــة إىل مســتوى يحــد مــن حوافــز املشــاركة يف
ســوق العمــل ويخفــض النمــو املمكــن5.

أمــا األمــر الــذي مل يختلــف فهــو أســباب تأخــر النمــو
املمكــن يف املنطقتيــن مقارنــة بمثيلــه يف بلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة األخــرى (الشــكل البيــاين م-1
 .)3فســواء قبــل األزمــة املاليــة العامليــة أو بعدهــا ،يُالحَــظ أن
مســاهمات رأس املــال املــادي والعمالــة يف النمــو املمكــن
غيــر النفطــي لــدى البلــدان املصــدرة للنفــط تتجــاوز مســاهمة
اإلنتاجيــة التــي تقــل عــن املســتوى املقابــل يف بلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة األخــرى .ويتفاقــم تأثيــر اإلنتاجيــة
املنخفضــة يف البلــدان املســتوردة للنفــط بســبب انخفــاض
مســاهمات رأس املــال املــادي عــن املســتوى املقابــل يف بلــدان
األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة األخــرى .ونتيجــة لهــذه
اآلثــار ،يحتجــب التأثيــر اإليجابــي ملســاهمات العمالــة يف النمــو
املمكــن ،والتــي ترجــع إىل ارتفــاع نســبة الشــباب بيــن الســكان،
كمــا ترجــع إىل وفــرة العمالــة األجنبيــة ذات املهــارات احملــدودة
يف حالــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي6.
 5مــن أســباب انخفــاض املشــاركة يف ســوق العمــل انضمــام العمالــة
للقطــاع غيــر الرســمي وأثــر االســتجابة املتأخــرة الــذي يحــد مــن النــاجت
املمكــن علــى املــدى الطويــل .فعلــى املدييــن القصيــر واملتوســط ،أثنــاء
فتــرة االنتقــال إىل مســتوى أقــل مــن النــاجت املمكــن طويــل األجــل،
يالحَــظ أن اســتمرار خــروج العمالــة مــن ســوق العمــل يتســبب يف
انخفــاض النمــو املمكــن علــى املــدى املتوســط أيضــا .وتشــير األدبيــات
املتخصصــة املعنيــة بأثــر االســتجابة املتأخــرة إىل الصعوبــة البالغــة
التــي تنطــوي عليهــا إعــادة العمالــة احملبطــة إىل ســوق العمــل يف بلــدان
األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
 6علــى عكــس بقيــة البلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ،تعكــس زيــادة الســكان يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي تأثيــر العمالــة املهاجــرة إليهــا.
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ولرفــع معــدالت النمــو املمكــن ،يتعيــن دفــع اإلنتاجيــة
الكليــة يف بلــدان منطقتــي  MENAPو  CCAوزيــادة
معــدالت االســتثمار لــدى البلــدان املســتوردة للنفــط يف
منطقــة  .MENAPويمكــن رفــع النمــو املمكــن باســتخدام مزيــج
مــن اإلجــراءات املعقولــة لنمــو اإلنتاجيــة الســنوية وزيــادة نســبة
االســتثمار إىل إجمــايل النــاجت احمللــي — مــع مراعــاة احلــد
األقصــى للزيــادة املعقولــة يف القــوى العاملــة 7.فعلــى ســبيل
املثــال ،يمكــن أن تصــل بلــدان التحــول العربــي إىل متوســط
النمــو الــذي حتققــه بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة
يف غضــون خمــس ســنوات إذا اســتمر املســتوى الســنوي احلــايل
لنســبة االســتثمار إىل إجمــايل النــاجت احمللــي ( )%22مصحوبــا
بزيــادة يف نمــو اإلنتاجيــة الســنوية مــن صفــر إىل ( %1.5دراســة
 ،Mitra and othersقيــد اإلصــدار) .ومــن شــأن ذلــك أن يكــون
بدايــة لزيــادة توظيــف العمالــة ورفــع مســتويات املعيشــة ،ولكــن
بلــدان التحــول العربــي وبقيــة بلــدان املنطقــة حتتــاج إىل معــدالت
نمــو ممكــن أعلــى بكثيــر علــى املــدى األطــول حتــى تتمكــن مــن
حتقيــق حتســن ملمــوس يف درجــة رخــاء أغلبيــة الســكان (دراســة
 ،Mitra and othersقيــد اإلصــدار) .ومــع مــرور الوقــت ،يمكــن
أن تســاعد يف ذلــك مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل ،وخاصــة
يف اقتصــادات الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان .ويف االقتصــادات املصــدرة للنفــط ،باإلضافــة إىل
رفــع إنتاجيــة القطــاع غيــر النفطــي ،ســيكون مــن املهــم بوجــه
خــاص رفــع اإلنتاجيــة يف اجملــاالت التــي يمكــن احلــد فيهــا مــن
حساســية النمــو املمكــن غيــر النفطــي جتــاه األنشــطة املتعلقــة
بالنفــط.

سياسات رفع النمو املمكن
يتأثــر النمــو املمكــن بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل:
منهــا االقتصاديــة الكليــة (كسياســات ســعر الصــرف والتجــارة
واالســتثمار) ،والهيكليــة (كإصالحــات القطاعيــن املــايل
والعينــي ،وأســواق العمــل واملنتجــات ،واالســتقرار السياســي)8.
 7يدفــع االســتثمار إىل تراكــم رأس املــال املــادي أو يســاهم يف نمــوه.
وبينمــا ال توجــد حــدود لنمــو اإلنتاجيــة ،فــإن زيــادة االســتثمار
تتقيــد بطاقــة التنفيــذ وتوافــر التمويــل واملشــروعات املربحــة .ومــن
منظــور تاريخــي ،نــادرا مــا حــدث توســع يف نســب االســتثمار إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي بمــا يتجــاوز  10نقــاط مئويــة علــى مــدار
خمــس ســنوات .وتتضمــن دراســة ( Mitra and othersقيــد اإلصــدار)
االفتراضــات واحلســابات املفصلــة يف هــذا اخلصــوص ،وجمموعــة
اإلجــراءات الكاملــة لنمــو اإلنتاجيــة ونســب االســتثمار إىل إجمــايل
النــاجت احمللــي التــي يمكــن أن ترفــع النمــو يف منطقتــي  MENAPو
 CCAليصــل إىل متوســط األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
 8دراســة ) Barro (1997ودراســة )Barro and Sala-i-Martin (2004
تقدمــان اســتعراضا شــامال لألدبيــات الصــادرة يف هــذا اخلصــوص.
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ويمكــن أن تســاعد الظــروف االقتصاديــة الكليــة واالجتماعيــة-
السياســية املبدئيــة يف حتديــد السياســات التــي يرجــح أن تدعــم
النمو املمكن .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن تتقيد نتائج اجلهود
الراميــة إىل زيــادة قــوة العمــل يف القوقــاز وآســيا الوســطى
بمعــدل البطالــة املنخفــض يف األصــل ومعــدالت مشــاركة
الذكــور واإلنــاث املرتفعــة بالفعــل يف ســوق العمــل .ومــن نفــس
املنطلــق ،يالحَــظ أن معــدالت تراكــم رأس املــال مرتفعــة بالفعــل
يف جملــس التعــاون اخلليجــي.
وينبغــي لصنــاع السياســات يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى التركيــز علــى مهــارات العمالــة،
وحتديــث أســاليب اإلنتــاج ،وتعديــل دور القطــاع العــام
بمــا يشــجع نمــو اإلنتاجيــة (الشــكل البيــاين م .)4-1وتقــدم
نمــاذج االنحــدار املقارنــة بيــن البلــدان رؤى عميقــة مفيــدة
بشــأن أولويــات السياســة 9.فقــد زاد عــدد ســنوات الدراســة،
لكــن العمالــة ال تــزال تفتقــر إىل املهــارات الالزمــة للعمــل يف
القطــاع اخلــاص .وكان هنــاك بــطء يف اعتمــاد أســاليب اإلنتــاج
احلديثــة ،بمــا يف ذلــك اســتخدام أحــدث التكنولوجيــات ،وأســاليب
اإلدارة ،واالبتــكار؛ 10وربمــا يكــون مــن العوامــل املســاهمة يف
هــذا الصــدد انخفــاض الضغــوط التنافســية ،أو االعتمــاد علــى
العمالــة األجنبيــة منخفضــة التكلفــة ،أو الطاقــة الرخيصــة ،أو
األســواق االحتكاريــة ،أو عــدم كفايــة االندمــاج يف االقتصــاد
العاملــي .وغالبــا مــا يكــون للحكومــة دور مســيطر أكثــر مــن كونــه
دورا داعمــا .فاملؤسســات اململوكــة للدولــة تســيطر علــى قطــاع
الطاقــة والقطــاع املصــريف ،بينمــا يتســبب الروتيــن احلكومــي
املفــرط يف إعاقــة نمــو القطــاع اخلــاص ويــؤدي الفســاد
املتصــور إىل تثبيــط االســتثمار .وتتضمــن السياســات التــي
يمكــن أن حتقــق حتــوال يف الوضــع الراهــن يف منطقــة الشــرق
 9اســتنادا إىل نمــاذج انحــدار نمــو اإلنتاجيــة علــى جمموعــة واســعة
مــن املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة واملؤسســية يف عــدد مــن البلــدان
املقارنــة (عينــة تضــم  107بلــدا) .راجــع دراســة Mitra, Hosny, and
( Minasyanقيــد اإلصــدار) لالطــاع علــى هــذه التفاصيــل باإلضافــة
إىل ملخــص للمراجــع التــي توضــح كيفيــة حتســين رأس املــال البشــري
واإلجــراءات البيروقراطيــة املرهقــة (بمــا يف ذلــك دفــع الضرائــب)،
والقواعــد التنظيميــة املعوِّقــة ،واإلجــراءات اجلمركيــة .وتتوافــق النتائــج
مــع االســتنتاجات العامــة التــي خلصــت إليهــا دراســة Dabla-Norris
) and others (2013املعنيــة بأهميــة اإلصالحــات الداعمــة لإلنتاجيــة
يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
 10بمزيــد مــن التفصيــل ،يمكــن قيــاس أســاليب اإلنتــاج احلديثــة مــن
حيــث اســتيعاب التكنولوجيــا علــى مســتوى الشــركات ،واالســتثمار
األجنبي املباشر ونقل التكنولوجيا ،واستخدام الشركات لتكنولوجيا
املعلومــات والقــدرة علــى االبتــكار ،واإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر،
واعتمــاد الشــركات علــى اإلدارة املهنيــة .ويمكــن االطــاع علــى كل ذلــك
يف «تقريــر التنافســية العامليــة» الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي
العاملــي (.)2014

املرفق  -1آفاق االقتصاد على املدى املتوسط يف  MENAPوCCA
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املغتربيــن يف اخلــارج عــن طريــق برامــج يمكــن أن يتبــادل
فيهــا املهاجــرون معارفهــم وخبراتهــم املتخصصــة مــع
منشــآت األعمــال يف الداخــل .ومــن شــبكات املغتربيــن
الناجحــة يف مناطــق أخــرى مــن العــامل «مؤسســة شــيلي»
( ،)Foundation Chileو«شــبكة جنــوب إفريقيــا للمهــارات
يف اخلــارج» (South African Network of Skills
) ،Abroadومشــروع «هجــرة العقــول العكســية» يف تايلنــد.
·يشــمل تشــجيع أســاليب اإلنتــاج احلديثــة تطبيــق
التكنولوجيــات وتقنيــات اإلدارة التــي تســاعد الشــركات
على استخدام الطاقة ورأس املال بكفاءة ،وتعزيز مهارات
العامليــن ،وإلغــاء السياســات التــي تعــوق االبتــكار .ويمكــن
أن تســاعد زيــادة االنفتــاح علــى التجــارة غيــر الســلعية مــع
االقتصــادات ســريعة النمــو علــى تشــجيع سالســل التصنيــع
العامليــة املتكاملــة أفقيــا 11،التــي حتقــق آثــارا كبيــرة علــى
صعيــدي التكنولوجيــا واإلدارة 12.ويتيســر جــذب هــذا
النــوع مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر عــن طريــق تشــجيع
االســتثمار ،حيــث يعتبــر توافــر املعلومــات عــن فــرص
األعمــال والقوانيــن والقواعــد التنظيميــة وتكاليــف عوامــل
اإلنتــاج أكثــر فعاليــة مــن احلوافــز الضريبيــة والبنيــة
التحتيـ�ة املدعمـ�ة مثـ�ل الطاقـ�ة (دراسـ�ة �Harding and Ja
.)vorick 2007
·وجــود قطــاع عــام داعــم وليــس مهيمنــا يمكــن أن يرفــع
إنتاجيــة القطــاع اخلــاص— بحيــث يقــدم اخلدمــات
األساســية بكفــاءة ،ويشــجع ســيادة القانــون ويــردع
الفســاد واالحتيــال ،ويقــدم إرشــادات تســتند إليهــا القواعــد
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اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﲡﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«؛
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل؛ واﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )(٢٠١٤؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ دراﺳﺔ ) Mitra, Hosny, and Minasyanﻗﻴﺪ
اﻹﺻﺪار(.

األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى مــا يلــي:
·تعزيــز مهــارات العمالــة :مــن خــال التنســيق بيــن القطاعيــن
العام واخلاص يف وضع املناهج ،يمكن حتســين االتســاق
بيــن التعليــم واحتياجــات القطــاع اخلــاص .ويمكــن أن
تســتفيد اقتصــادات املنطقتيــن مــن قاعــدة مواطنيهــا

 11تتــم مناقشــة التفاصيــل اخلاصــة باقتصــادات جملــس التعــاون
اخلليجــي يف دراســة ) Cherif and Hasanov (2014ووقائــع مؤتمــر
«التنميــة االقتصاديــة ،وتنويــع االقتصــاد ،ودور الدولــة» الــذي عقــد
يف الكويــت يف  30إبريــل (www.imf.org/external/np/ 2014
).seminars/eng/2014/mcd/
 12جتــذب هــذه السالســل أنواعــا أخــرى مــن االســتثمار األجنبــي
املباشــر كثيــف االســتخدام للتكنولوجيــا ،وتنقــل تكنولوجيــات
جديــدة وأســاليب جديــدة يف اإلدارة إىل الشــركات احملليــة ،ممــا يرفــع
التنافسـ�ي ة �(Organisation for Economic Co-operation and De
velopment 2002; United Nations Conference on Trade and
) .Development 2010وتســتفيد الشــركات متعــددة اجلنســيات مــن

حتســن جــودة منتجــات املورديــن احمللييــن عــن طريــق املســاعدة
الفنيــة والتدريــب (Blalock and Gertler 2007; Organisation for
) .Economic Co-operation and Development 2002ومــع زيــادة
تطــور التكنولوجيــا لــدى الشــركات احملليــة ،تــزداد ســهولة اعتمــاد
التكنولوجيــات اجلديــدة بالنســبة لهــا .ويشــجع مشــترو الصــادرات
نقــل التكنولوجيــا عــن طريــق تبــادل تقنيــات اإلنتــاج (.)Pack 2008
وممــا يســهل انتقــال املعرفــة إىل الصناعــات احملليــة وجــود العمالــة
الفنيــة عاليــة املهــارات التــي تســتخدمها الشــركات متعــددة اجلنســيات
(.)Todo, Zhang, and Zhou 2009
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املنظمــة لألعمــال .ويمكــن أن تــؤدي خصخصــة مؤسســات
كبيــرة مملوكــة للدولــة إىل حتســين جــودة تقديــم الطاقــة
واخلدمــات املصرفيــة مــع تخفيــض االلتزامــات االحتماليــة
علــى احلكومــة.
·كذلــك تــؤدي البنيــة التحتيــة عاليــة اجلــودة ومنــاخ األعمــال
التنافســي إىل دعــم االســتثمار األجنبــي املباشــر الكثيــف
االســتخدام للتكنولوجيــا وأســاليب اإلنتــاج احلديثــة (راجــع
القســم التــايل).
وســوف تســتفيد أيضــا اقتصــادات منطقتــي MENAP
و  CCAمــن حتســين منــاخ األعمــال ،والتطــور املــايل،
والنهــوض بالبنيــة التحتيــة — وكلهــا ضروريــة لتراكــم
رأس املــال املــادي (الشــكل البيــاين م .)4-1فالبلــدان
املســتوردة للنفــط يف املنطقتيــن —حيــث تقــف قيــود االســتثمار
عقبــة أمــام النمــو املمكــن — حتتــل مرتبــة منخفضــة يف هــذه
اجملــاالت علــى مســتوى العــامل ،13ممــا يفــرض عقبــات أيضــا
علــى املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف املنطقتيــن .ومــن
أهــم السياســات لرفــع نســب االســتثمار إىل إجمــايل النــاجت
احمللــي ،ومــن ثــم رأس املــال املــادي ،علــى نحــو يكمــل بعــض
السياســات الراميــة إىل رفــع اإلنتاجيــة أيضــا (حتديــث اإلنتــاج
وأدوار القطــاع العــام ،راجــع املناقشــة الســابقة)14:

·تهيئــة منــاخ صحــي لألعمــال تتطلــب اســتقرارا أمنيــا
وسياســيا باإلضافــة إىل اســتقرار السياســات املطبقــة،
كمــا تتطلــب حمايـ ًـة قويــة حلقــوق امللكيــة واملســتثمرين،
وإجــراءات ســهلة لبــدء مشــروعات األعمــال .ومــن املهــم
أيضــا إلغــاء خمتلــف أشــكال الفســاد ،بمــا يف ذلــك احملابــاة
يف القــرارات احلكوميــة الرســمية ،باإلضافــة إىل زيــادة
مرونــة ســعر الصــرف وإزالــة القيــود عــن رأس املــال يف
بعــض احلــاالت.
·التطــور املــايل يمكــن أن يوســع نطــاق اخلدمــات املاليــة
املهمــة لالســتثمار يف رأس املــال احمللــي ويجعــل
أســعارها يف املتنــاول ،وخاصــة بالنســبة للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة .وهنــاك سياســات معينــة يمكــن أن
تكــون فعالــة يف هــذا اخلصــوص ،إذا وُجــد نظــام مصــريف
ســليم (املرفــق الثالــث).
·االســتثمار يف البنيــة التحتيــة العامــة ،مــن خــال حتســين
اجلــودة والتغطيــة ،يؤثــر تأثيــرا مباشــرا يف رصيــد رأس
 13راجــع آخــر عــدد مــن تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال الصــادر عــن
البنــك الــدويل ،الطبعــة العربيــة .)2014( ،وتقريــر التنافســية العامليــة
الصـ�ادر عـ�ن املنتـ�دى االقتصـ�ادي العاملـ�ي لعـ�ا م (World Eco� 2014
).nomic Forum Global Competitiveness Report
 14اســتنادا إىل نمــاذج انحــدار نمــو رأس املــال املمكــن علــى جمموعــة
واســعة مــن املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة واملؤسســية يف عــدد مــن
البلــدان املقارنــة (عينــة تضــم  107بلــدا) .راجــع دراســة Mitra, Hosny,
( and Minasyanقيــد اإلصــدار) لالطــاع علــى التفاصيــل.
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املــال ،بينمــا يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إىل تشــجيع
اســتثمار رأس املــال اخلــاص عــن طريــق تقديــم مدخــات
إنتــاج يمكــن التعويــل عليهــا وبتكلفــة معقولــة (وخاصــة
يف جمــال الكهربــاء) .وتعتمــد فعاليــة هــذا االســتثمار علــى
كفــاءة االســتثمار العــام (املرفــق الثــاين) .وعلــى املــدى
األطــول ،يمكــن أن يكــون التمويــل األجنبــي أمــرا الزمــا
لالســتثمار علــى نطــاق واســع ،وخاصــة يف القوقــاز وآســيا
الو ســطى.
وأكثــر العوامــل املؤثــرة علــى نمــو القــوى العاملــة يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى هــي كفــاءة
ســوق العمــل وبيئــة العمــل (الشــكل البيــاين م15.)4-1
فأسواق العمل يف املنطقة تتسم بأوجه جمود تساهم يف خنق
أســواق العمــل الرســمية وتشــجيع وجــود قطاعــات غيــر رســمية
كبيــرة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يفتقــر كثيــر مــن االقتصــادات يف
املنطقتين إىل االســتقرار االقتصادي والسياســي الذي يقود إىل
عمليــات طبيعيــة يف جمــال األعمــال .وتتضمــن السياســات التــي
تســاهم يف التغلــب علــى هــذه العقبــات مــا يلــي:
·وجــود أســواق عمــل أكثــر كفــاءة يمكــن أن يزيــد مــن عــرض
العمالــة والطلــب عليهــا .ويمكــن تخفيــض التكاليــف التــي
تتحملهــا الشــركات وتقديــم حوافــز لالســتثمار يف التدريــب
اخملصــص لــكل شــركة عــن طريــق زيــادة املرونــة يف
سياســات حتديــد األجــور والتعييــن والفصــل (مــع تطبيــق
إعانــات البطالــة واحلمايــة ضــد القــرارات التمييزيــة
والتعســفية مــن جانــب أصحــاب األعمــال) .ويوضــح
الصنــدوق يف تقريــره ) IMF (2014eمزيــدا مــن التدابيــر
التكميليــة يف هــذا اخلصــوص .كذلــك تشــجع املرونــة
إنتاجيــة العمالــة — حيــث تســهل رفــع الرواتــب والترقيــة،
ممــا يحــد مــن حوافــز الهجــرة بالنســبة للعمالــة األكثــر
مهــارة.
·وممــا يســهل املشــاركة يف ســوق العمــل وجــود بيئــة عمــل
صحيــة وآمنــة ،تتوافــر فيهــا بنيــة حتتيــة يمكــن التعويــل
عليهــا يف النقــل العــام ومنــاخ مــن االســتقرار االقتصــادي
واملــايل.
·وال يقتصــر تأثيــر مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل علــى
زيــادة حجــم القــوى العاملــة ،بــل يــؤدي إىل تنوعهــا ،ممــا
يزيــد مــن االبتــكار واإلنتاجيــة (تقريــر آفــاق االقتصــاد
اإلقليمي يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،عدد نوفمبر
.)2013
 15اســتنادا إىل نمــاذج انحــدار النمــو املمكــن للقــوى العاملــة علــى
جمموعــة واســعة مــن املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة واملؤسســية يف
عــدد مــن البلــدان املقارنــة (عينــة تضــم  95بلــدا) .راجــع دراســة Mitra,
( Hosny, and Minasyanقيــد اإلصــدار) لالطــاع علــى التفاصيــل.

املرفق  -1آفاق االقتصاد على املدى املتوسط يف  MENAPوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٥-١

اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
إذا وﺻﻠﺖ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
١
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻮ

ﺑﻠﺪان CCA

اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺑﻠﺪان CCA

اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﻠﺪان MENAP
اﻷﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

رأس اﳌﺎل

ﺑﻠﺪان
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳُﺸﺘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ إذا زاد ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﳌﻤﻜﻨﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪﻳﺜﺔ( ،ورأس اﳌﺎل )ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ( واﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ(
ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج اﶈﺎﻛﺎة ،راﺟﻊ دراﺳﺔ ) Mitra, Hosny, and Minasyanﻗﻴﺪ
اﻹﺻﺪار(.

ويمكــن أن يــؤدي اتبــاع هــذه السياســات إىل حتويــل
االجتـ�اه التنـ�ازيل للنمـ�و املمكـ�ن يف منطقتـيي �ME
 NAPو  CCAوأن يســاعد املنطقــة علــى التقــارب نحــو
املســتويات املعيشــية األعلــى الســائدة يف األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة (الشــكل البيــاين م .)5-1ويف
جملــس التعــاون اخلليجــي ،يتفــوق منــاخ األعمــال ومســتويات
االســتثمار يف البنيــة التحتيــة العامــة علــى املســتوى املتوســط
يف األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة ،ولكــن هنــاك نقصــا يف
بعــض العوامــل التــي يرتكــز عليهــا نمــو اإلنتاجيــة ،ومــن شــأن
النهــوض بهــذه العوامــل أن يرفــع اإلنتاجيــة والنمــو املمكــن.
ويف بقيــة بلــدان املنطقتيــن ،يمكــن رفــع النمــو املمكــن مــن
خــال منهــج شــامل للتعامــل مــع هــذه العوامــل — ســد الفجــوات
الكبيــرة مقابــل األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة فيمــا يتعلــق
باإلنتاجيــة وتراكــم رأس املــال املــادي والقــوى العاملــة (مثــل
مهــارات العمالــة ومنــاخ األعمــال التنافســي وكفــاءة أســواق
العمــل).
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املرفق  -2االستثمار العام يف البنية التحتية يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز
وآسيا الوسطى
يمثــل االســتثمار يف البنيــة التحتيــة شــرطا أساســيا مهمــا لتحقيــق النمــو االقتصــادي .وتســتثمر دول جملــس التعــاون اخلليجــي
بالفعــل علــى نطــاق واســع يف البنيــة التحتيــة ،أمــا البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فحجــم االســتثمار فيهــا أقــل بكثيــر ممــا تســمح بــه مســتويات
دخلهــا .ويف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،يتســق االســتثمار يف البنيــة التحتيــة بشــكل عــام مــع األساســيات االقتصاديــة.
ويبلــغ إجمــايل النقــص الــذي تــم حتديــده يف االســتثمار يف البنيــة التحتيــة حــوايل  72مليــار دوالر أمريكــي ســنويا .ومــن شــأن
زيــادة االســتثمار يف البنيــة التحتيــة نحــو املســتويات املنشــودة تعزيــز النمــو علــى املــدى القصيــر بنحــو  3نقــاط مئويــة علــى
مســتوى البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي وبحــوايل  1.5نقطــة مئويــة علــى مســتوى البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .ولزيــادة االســتثمار يف البنيــة التحتيــة وتعزيــز أثــره االقتصــادي،
يتعيــن علــى صنــاع السياســات حتســين إدارة االســتثمار العــام وإتاحــة املتطلبــات الالزمــة مــن مهــارات العمــل والتمويــل.

وتختلــف بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وبلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى اختالفــا كبيــرا فيمــا
بينهــا مــن حيــث مســتوى تطــور بنيتهــا التحتيــة ،واحتياجاتهــا
االســتثمارية ،وقدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات التمويليــة
املصاحبــة .وقــد شــرع معظــم دول جملــس التعــاون اخلليجــي
يف تنفيــذ برامــج عامــة بالغــة الطمــوح يف جمــال البنيــة التحتيــة
(الشــكل البيــاين م )1-2مــع اإلعــان عــن مشــروعات اســتثمارية
عامــة بقيمــة تبلــغ أضعــاف النــاجت االقتصــادي الســنوي .وعلــى
النقيــض ،انخفــض االســتثمار العــام بشــدة يف البلــدان املصــدرة
للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان
املســتوردة للنفط يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا —
وصــل االنخفــاض يف بعــض احلــاالت إىل نصــف قيــم مســتويات
الــذروة التــي بلغتهــا خــال عقــد األلفينــات .واتســم االســتثمار
العام يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بأنه معتدل لكنه ثابت.

فجوات البنية التحتية
عــادة مــا ترتبــط تنميــة البنيــة التحتيــة ارتباطــا وثيقــا
بمســتوى الدخــل (الشــكل البيــاين م)2-2؛ 1إال أن بعــض
إعــداد هاونــان كــو ،ومارتيــن ســومر (رئيــس الفريــق) ،وســيوك-
هيــون يــون ،بمســاعدة بحثيــة مــن ســوليداد فيل-زوبيمنــدي وخــوان
كارلــوس فلوريــس.
 1تُقــاس جــودة البنيــة التحتيــة يف الشــكل البيــاين م 2-2باســتخدام
مكــون البنيــة التحتيــة يف مؤشــر التنافســية العامليــة.
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) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٠١٣

٢٠١١

٢٠٠٩

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠٠٧

٢٠٠٥

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻠﺪان اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺮﺑﻲ

١٥
١٠
٥
٢٠٠١

٢٠٠٣

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٢-٢

ﺟﻮدة ١اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻹﻣﺎرات
ﻗﻄﺮ

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ااﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

٧
٦

ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﳌﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻲ )ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٢-٢٠٠٦

ويبحــث هــذا املرفــق يف تقديــرات االحتياجــات مــن البنيــة
التحتيــة يف بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وبلــدان
القوقــاز وآســيا الوســطى (بمــا يف ذلــك أي أســباب وراء
االختالفــات بيــن اجملموعتيــن) ،وخيــارات التمويــل ،والتدابيــر
الالزمــة لزيــادة كفــاءة االســتثمار العــام ،وفــرص العمــل
املمكنــة واالنعكاســات املترتبــة علــى النمــو مــن زيــادة
االســتثمار العــام يف املناطــق التــي تتســم بنقــص اســتثماراتها.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م١-٢

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻧﺲ اﻷردن
ﻋُﻤﺎن إﻳﺮانأذرﺑﻴﺠﺎن اﳌﻐﺮب ٤
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻣﺼﺮ أرﻣﻴﻨﻴﺎ ٣
ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ٢
اﻟﻴﻤﻦ

٥

اﻟﻜﻮﻳﺖ

 ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ﺻﻔﺮ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل
اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ (٢٠١٢-٢٠٠٣

١

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Albino-War and othersﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.
 ١ﺗُﻘﺎس ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣُﻜَﻮﱢن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ دراﺳﺔ ،Albino-War and others
)ﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.

املرفق  -2االستثمار العام يف البنية التحتية يف  MENAPوCCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٣-٢

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳌﺎدﻳﺔ٢٠١٩-٢٠١٤ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ

١

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎم
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
١٢
٨
٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻘﻮﻗﺎز
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﳋﻠﻴﺠﻲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ ودراﺳﺔ
)Ianchovichina and others (2013؛ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ (Multilateral Development Bank Working
)) ،Group on Infrastructure (2011وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﳌﻮازﻧﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻟﺪى ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ،ﺣُﺴِﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

البلــدان تعــاين فيمــا يبــدو مــن فجــوات البنيــة التحتيــة،
والتــي تُع ـرَّف بأنهــا انحــراف رصيــد رأســمال البنيــة التحتيــة
عــن املســتوى الــذي تقتضيــه مرحلــة التنميــة االقتصاديــة
واخلصائــص القُطريــة األخــرى مثــل التكويــن القطاعــي للنــاجت.
وتتســق نفقــات البنيــة التحتيــة املقــررة يف منطقــة جملــس
التعــاون اخلليجــي ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بوجــه عــام
مــع احتياجــات االســتثمار يف البنيــة التحتيــة (Ianchovichina
) .and others 2013وتأخذ هذه التقديرات يف االعتبار خصائص
قُطريــة إضافيــة مثــل التوســع احلضــري ،والتكنولوجيــا ،وطائفــة
أوســع مــن القطاعــات الفرعيــة للبنيــة للتحيــة؛ ومــع ذلــك ،فــإن
خطــط االســتثمار يف البنيــة التحتيــة متأخــرة يف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا—بمــا
يف ذلــك بلــدان التحــول العربي—وبصفــة خاصــة يف البلــدان
املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي
(الشــكل البيــاين م .)3-2وتُقَ ـدَّر فجــوة االســتثمار بنســبة %2
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وبلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى ككل ،ولكــن معظــم هــذه
الفجــوة يرجــع إىل فجــوة إجمــايل النــاجت احمللــي البالغــة %6.5
يف البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون
اخلليجــي وفجــوة إجمــايل النــاجت احمللــي البالغــة  %3يف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا2.
ونتجــت هــذه الفجــوات يف البنيــة التحتيــة عــن جمموعــة متنوعــة
مــن األســباب منهــا حمدوديــة حيــز املاليــة العامــة ،ممــا أدى
إىل مزاحمــة فواتيــر أجــور القطــاع العــام املرتفعــة والدعــم
 2أحجــام فجــوات االســتثمار املقــدرة تتســق مــع التقديــرات الــواردة يف
دراسة ).Ianchovichina and others (2013

املعمــم لالســتثمار املنتِــج ( ،)IMF 2014dوالتوقعــات بتحقيــق
عائــدات أعلــى مــن خــال االســتثمار يف األصــول املاليــة
مقارنــة باالســتثمار يف البنيــة التحتيــة ،وحمدوديــة الطاقــة
االســتيعابية 3.ويرجــع تراكــم فجــوات البنيــة التحتيــة يف جــزء
منــه إىل تــركات األزمــة املاليــة العامليــة حيــث تواجــه البلــدان
املصنفــة يف مراتــب أدنــى باســتمرار شــروط تمويــل خارجــي
أكثــر تشــددا وبيئــة خارجيــة ضعيفــة .ويف بعــض احلــاالت،
حلقــت أضــرار فادحــة بالبنيــة التحتيــة نتيجــة للصراعــات
العســكرية والفتــرات املطولــة مــن نقــص االســتثمارات.

انعكاسات زيادة االستثمار العام على
الوظائف والنمو
يمكــن أن يــؤدي االســتثمار العــام يف البنيــة التحتيــة إىل زيــادة
النمــو املمكــن مــن خــال تراكــم رأس املــال وزيــادة اإلنتاجيــة.
وتفتــرض احلســابات يف هــذا املرفــق قيــام صنــاع السياســات
بزيــادة االســتثمار العــام لفتــرة مؤقتــة يف البلــدان املصــدرة
للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان
املســتوردة للنفــط يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بمقــدار
قيمــة فجــوة البنيــة التحتيــة الســنوية (أي  72مليــار دوالر
أمريكــي) 4،بينمــا حجــم االســتثمار املفتــرض ضمــن نطــاق
الســيناريوهات التــي تناقشــها الورقــة البيضــاء عــن «خطــة
االستقرار العربي» ()Arab Stabilization Plan White Paper( )2012
( 100-30مليــار دوالر أمريكــي) .وتشــير املرونــات املقــدرة
يف عــدد أكتوبــر  2014مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي
ودراســة ) Ianchovichina and others (2013إىل أن فوائــد التوســع
يف اســتثمارات البنيــة التحتيــة التــي تعــود علــى النمــو والوظائــف
يمكن أن تكون ضخمة (الشــكل البياين م)4-2؛ ومع ذلك ،نظرا
النخفــاض كفــاءة االســتثمار نســبيا يف معظــم بلــدان منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآســيا الوسطى
وقيــود القــدرات بوجــه عــام (بمــا يف ذلــك عــدم كفايــة العمالــة
احملليــة املاهــرة) ،فــإن املكاســب االقتصاديــة الكليــة يف األجــل
القصيــر قــد تكــون عنــد الطــرف األدنــى مــن النطاقــات املقــدرة:
 3قــد تلجــأ احلكومــات يف البلــدان التــي تعــاين مــن ضعــف جــودة
املؤسســات أيضــا إىل اســتخدام اإلنفــاق الرأســمايل كوســيلة للكســب
الريعــي (دراســة Grigoli and Mills 2013؛ ودراســة Keefer and
 ،)Knack 2007األمــر الــذي يفضــي إىل عــدم كفــاءة اإلنفــاق.
 4يُخصَــص مــن هــذا املبلــغ  57مليــار دوالر أمريكــي للبلــدان املصــدرة
للنفــط غيــر األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي و 15مليــار دوالر
للبلــدان املســتوردة للنفــط يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا (أي
 6.5%و %3مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،علــى التــوايل ،كمــا ذُكــر أعــاه).
وتفتــرض احلســابات أن منطقتــي جملــس التعــاون اخلليجــي والقوقــاز
وآســيا الوســطى ال تضخــان أي اســتثمارات تتجــاوز تلــك املقــررة
بالفعــل.

71

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٤-٢

ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
)(٪

ﻛﻔﺎءة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

١٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
ﺑﻠﺪان اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺮﺑﻲ

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠

٨

٨

٦

٦

٤

٤

٢

٢

ﺻﻔﺮ

١٠

٢٠١٣

اﻟﺘﻮﻗﻊ اﳉﺎري

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

١٠

٨

٨

٦

٦

٤

٤

٢

٢

ﺻﻔﺮ

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

·النمــو يف البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء
يف جملــس التعــاون اخلليجــي يمكــن أن يرتفــع
بنحــو  %3علــى املــدى القصيــر ،يف حيــن أن فــرص
العمــل يمكــن أن تــزداد بمقــدار  2.8مليــون وظيفــة.
·قــد تصــل مكاســب النمــو علــى املــدى القصيــر يف
البلــدان املســتوردة للنفــط يف الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا إىل حــوايل  ،%1.5مــع زيــادة
فــرص العمــل بمقــدار  1.6مليــون وظيفــة.
·األثر على النمو يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ســيبلغ حــوايل ،%1.25
بينما فرص العمل يمكن أن تزداد بمقدار  4.4مليون وظيفة.
وســوف يتطلــب حتقيــق هــذه النتائــج املواتيــة يف الوظائــف
والنمــو ارتفــاع درجــة كفــاءة االســتثمار العــام واســتمراريته
مــن منظــور املاليــة العامــة .ويمكــن تمويــل اإلنفــاق علــى
البنيــة التحتيــة مــن خــال إعــادة تخصيــص اإلنفــاق مــن
االســتخدامات غيــر املنتِجــة أو عــن طريــق احلصــول علــى تمويــل
خارجــي إضــايف بالتــوازي مــع اإلصالحــات الهيكليــة احملليــة.
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كفاءة االستثمار
هنــاك جمــال كبيــر لتحســين كفــاءة االســتثمار العــام يف بلــدان
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والقوقــاز وآســيا الوســطى
(دراســة  ،Albino-War and othersقيــد اإلصــدار؛ ودراســة
 .)Dabla-Norris and others 2012ومــن شــأن زيــادة الكفــاءة
تعزيــز مكاســب النمــو مــع حتقيــق وفــورات يف املــوارد املاليــة.
وتشــير دراســة ( Albino-War and othersقيــد اإلصــدار) إىل أنــه
إذا مــا تمكنــت بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــن رفــع كفــاءة االســتثمار
أداء علــى مســتوى
إىل املســتوى الســائد يف أفضــل البلــدان ً
العــامل ،يمكــن تعزيــز رصيــد البنيــة التحتيــة املنتِجــة بشــكل
ملحــوظ دون أي زيــادة يف اإلنفــاق العــام .ويكشــف حتليــل
عمليــات إدارة االســتثمارات العامــة أن جــودة املؤسســات يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى تتفــوق علــى نظيرتهــا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء
وآســيا الصاعــدةـ ،ولكنهــا متأخــرة عــن أمريــكا الالتينيــة (الشــكل

املرفق  -2االستثمار العام يف البنية التحتية يف  MENAPوCCA

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٥-٢

ﻣﺆﺷﺮ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ١،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

٢
١

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

آﺳﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ )Dabla-Norris and others (2012؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺪة ﻣﻦ  ٢٧ﺑﻠﺪا ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،و ٨ﻣﻦ آﺳﻴﺎ،
و ١٠ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،و ٩ﻣﻦ
ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة ،و ٩ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ.
 ١ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ أرﺑﻊ
ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .واﻟﺪرﺟﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﻜﺲ أداء أﻓﻀﻞ ﰲ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم.

البيــاين م 5.)5-2ويتســم أداء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بأنــه ضعيــف إىل حــد
كبيــر يف مرحلتــي تقديــر واختيــار املشــروعات االســتثمارية.

انعكاسات السياسات
زيــادة االســتثمارات العامــة يمكــن أن تعــود بمكاســب ضخمــة
علــى الوظائــف والنمــو .فزيــادة االســتثمار العــام يف البنيــة
التحتيــة نحــو املســتويات املنشــودة مــن شــأنها تعزيــز النمــو
علــى املــدى القصيــر يف البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء
يف جملــس التعــاون اخلليجــي بنحــو  3نقــاط مئويــة ويف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق االوســط وشــمال إفريقيــا
بنحو  1.5نقطة مئوية .ومع ذلك ،فإن حمدودية القدرات وعدم
تطــور أطــر االســتثمار يشــكالن حتديــات ،األمــر الــذي يحــد مــن
املنافــع التــي تعــود علــى االقتصــاد الكلــي .ولتحقيــق االســتفادة
القصــوى مــن االســتثمارات احملتملــة يف البنيــة التحتيــة ،يتعيــن
أن يركــز صنــاع السياســات علــى إصالحــات إدارة االســتثمار
العــام ،واحلصــول علــى التمويــل ،وسياســات ســوق العمــل.

إدارة االستثمارات العامة
تشــير التجــارب القُطريــة الناجحــة إىل أن إنشــاء مؤسســات
قويــة أمــر بالــغ األهميــة لتعزيــز كفــاءة االســتثمار العــام.
ويف املــدى القريــب ،يمكــن أن تشــجع البلــدان علــى زيــادة
فحــص املشــروعات االســتثمارية العامــة ،مــع اإلعــداد يف
الوقــت ذاتــه إلصالحــات أعمــق يف عمليــة إدارة االســتثمارات
 5اجلوانــب الرئيســية لــكل نظــام مــن أنظمــة إدارة االســتثمارات العامــة
تشــمل :التقديــر واالختيــار والتنفيــذ والتقييــم .وال تتوافــر معلومــات
عــن درجــات إدارة االســتثمارات العامــة للبلــدان املتقدمــة.

العامــة .وســوف تشــمل التدابيــر قصيــرة األجــل زيــادة شــفافية
مشــروعات االســتثمار الرئيســية علــى مــدى الــدورة الكاملــة
للمشــروع (علــى ســبيل املثــال ،معلومــات تقديــر املشــروع،
وعمليــة الشــراء التنافســية ،وإحصــاءات العطــاءات ،وجتــاوزات
التكلفة/الوقــت) وعمليــة إعــداد املوازنــة (علــى ســبيل املثــال،
األهــداف ،وتكاليــف املشــروعات ،والتقييمــات الالحقــة).
وعلــى املــدى املتوســط ،ينبغــي أن تنســق البلــدان بيــن
املشــروعات االســتثمارية واألولويــات القُطريــة االســتراتيجية
وأن تعيــد تنظيــم إطــار إدارة االســتثمارات العامــة ،بمــا يف
ذلــك إرســاء ضوابــط مســتقلة لتقديــر املشــروعات واختيارهــا.

احلصول على تمويل
تتفــاوت القــدرات التمويليــة بشــكل حــاد عبــر املنطقــة .فالبلــدان
املصــدرة للهيدروكربونــات تتمتــع بصفــة عامــة بمراكــز ماليــة
أقــوى كمــا أن دخولهــا إىل األســواق أســهل مقارنــة بالبلــدان
املســتوردة للهيدروكربونات .ويشــيع اســتخدام الصكوك كخيار
تمويلــي بصــورة متزايــدة ،وخاصــة يف دول جملــس التعــاون
اخلليجــي ،بينمــا تراجــع التمويــل التقليــدي مــن خــال القــروض
املشــتركة وانخفضــت إصــدارات الســندات بشــكل كبيــر منــذ
األزمــة املاليــة العامليــة (الشــكل البيــاين م .)6-2وقــد عــززت
املؤسســات املاليــة الدوليــة قدرتهــا علــى اإلقــراض ،األمــر الــذي
يرجــع إىل «وســيلة تمويــل البنــى التحتيــة يف املنطقــة العربيــة»
(وهــو مشــروع مشــترك بيــن البنــك اإلســامي للتنميــة وشــركائه)،
وزيــادة مشــاركة البنــك الــدويل ،وجهــود شــراكة دوڤيــل .ويف
حيــن أن دور الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص يف
املنطقــة ال يــزال هامشــيا ،إال أن املبــادرات مثــل خطــة االســتقرار
العربــي تهــدف إىل تعبئــة رأس املــال اخلارجــي لالســتثمار
يف البنيــة التحتيــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
وبالنســبة للبلــدان التــي تتســم بمحدوديــة حيــز املاليــة العامــة
املتــاح ولديهــا خيــارات تمويليــة أقــل ،تــدور األســئلة الرئيســية
حــول مقــدار اإلنفــاق الــذي يمكــن إعــادة توزيعــه بشــكل عملــي
مــن االســتخدامات غيــر املنتِجــة وتوجيهــه نحــو االســتثمار،
وحــول املقــدار املتــاح مــن مصــادر خارجيــة بشــروط تضمــن
اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة .ويشــكل الدعــم غيــر
املوجــه بدقــة وفاتــورة أجــور القطــاع العــام جمــاالت حمتملــة
لترشــيد اإلنفــاق وإعــادة توزيعــه يف عــدد مــن البلــدان.
غالبــا مــا يواجــه التمويــل اخلارجــي قيــودا بســبب صعوبــة
البيئــة السياســية واألمنيــة .وعلــى املــدى الطويــل ،يمكــن
تأميــن احلصــول علــى تمويــل للبنيــة التحتيــة العامــة مــن
خــال سياســات تطويــر أســواق رأس املــال واملؤسســات
احملليــة .وتشــمل خيــارات السياســات األقصــر أجــا تعبئــة
إيــرادات عامــة إضافيــة ،وتوفيــر تدابيــر دعــم التمويــل جلــذب
مزيــد مــن مشــاركة القطــاع اخلــاص ،وتصميــم منهــج لتعزيــز
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م٦-٢

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،واﻟﺴﻨﺪات،
واﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(.

تعبئــة مــا يصــل إىل  24مليــار دوالر أمريكــي مــن التمويــل
الكلــي لدعــم تنميــة مشــروعات البنيــة التحتيــة الرئيســية.

التمويــل مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة ،واملــزج بيــن
التمويــل امليســر وغيــر امليســر (املرفــق  .)3علــى ســبيل املثــال:
•

التعزيــزات االئتمانيــة املقدمــة مــن الوكالــة الدوليــة
لضمــان االســتثمار التابعــة للبنــك الــدويل يف حالــة
عــدم الوفــاء بااللتزامــات املاليــة .وتُتــاح هــذه التغطيــة
لفتــرة تصــل إىل  15عامــا وتخفــف األعبــاء الرأســمالية
عــن البنــوك التجاريــة املقيــدة بقواعــد بــازل ،وهــو
مــا يمكــن أن يزيــد مــن قــدرة البنــوك التجاريــة علــى
اإلقــراض ،ممــا يســاعدها علــى تمويــل مشــروعات قويــة
يصعــب تمويلهــا مــن األســواق املاليــة التقليديــة6.

•

ويف الوقــت احلــايل ،تــدرس البلــدان املانحــة مناهــج
جديــدة تمــزج بيــن التمويــل امليســر وغيــر امليســر ملســاعدة
البلــدان منخفضــة الدخــل ،نظــرا لضغــط الــرأي العــام للحــد
مــن املســاعدة اإلنمائيــة الرســمية مــن ناحيــة ،والقيــود
علــى اإلقــراض امليســر مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة مــن
ناحيــة أخــرى .وهــذه املناهــج تســتخدم املــوارد امليســرة
احملــدودة لزيــادة التمويــل بشــروط الســوق ،ممــا يســاعد
علــى زيــادة املــوارد اجملمعــة لتنميــة البنيــة التحتيــة.

•

وضــع منهــج لتعبئــة االســتثمار يف األســهم أو املنــح مــن
اجلهــات املانحــة مــن شــأنه أن يعــزز قــدرة املؤسســات
املاليــة الدوليــة علــى تمويــل البنيــة التحتيــة .ومــن األمثلــة
اجليــدة الصنــدوق الثــاين لألســهم اخلاصــة يف قطــاع
البنيــة التحتيــة التابــع للبنــك اإلســامي للتنميــة .فبعــد
جنــاح صنــدوق البنيــة التحتيــة األول ( 730مليــون دوالر)،
أُطلِــق صنــدوق البنيــة التحتيــة الثــاين يف مايــو .2014
ويســتهدف الصنــدوق الثــاين االســتثمارات املتوافقــة مــع
مبــادئ الشــريعة اإلســامية يف مشــروعات البنيــة التحتيــة
يف بلدانــه األعضــاء .وقــد جمــع بالفعــل  850مليــون
دوالر أمريكــي ،ويســتهدف جمــع مبلــغ قــدره  2مليــار
دوالر أمريكــي ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعد علــى

•

ويمكن أن تكون الشــراكات بين القطاعين العام واخلاص
أكثــر كفــاءة مــن املشــتريات العامــة التقليديــة لألصــول
واخلدمــات ،ولكنهــا تنطــوي علــى خماطــر كبيــرة علــى
املالية العامة ( .)IMF 2006bوتسود هذه اخملاطر بصفة
خاصــة عندمــا تتــوىل تنفيــذ تلــك الشــراكات حكومــات
تفتقــر إىل اخلبــرة ،دون وجــود أطــر قانونيــة ومؤسســية
كافيــة ،أو تنفيذهــا لاللتفــاف حــول ضوابــط اإلنفــاق يف
املوازنــة .ويمكــن إدارة اخملاطــر علــى املاليــة العامــة
الناجتــة عــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص مــن
خــال اعتمــاد )1( :نظــم لتخطيــط االســتثمار تكفــل اختيــار
مشــروعات وبدائــل شــراء ســليمة تقــوم علــى االعتبــارات
االقتصاديــة والكفــاءة؛ و( )2إطــار قانــوين ومؤسســي يقــوم
علــى هيــاكل ســليمة ويمتلــك اخلبــرة املناســبة للتعامــل
مــع تلــك الشــراكات؛ و( )3إعــداد حســابات وتقاريــر
املاليــة العامــة بمــا يســمح باإلفصــاح الشــفاف وحتليــل
السياســة النعكاســات تلــك الشــراكات علــى املاليــة العامــة.

 6علــى ســبيل املثــال ،تلقــت تونــس مســاعدة تبلــغ نحــو  200مليــون
دوالر أمريكــي مــن خــال تغطيــة «عــدم الوفــاء بااللتزامــات املاليــة»
لتمويــل مشــروع نقــل يف عــام  ،2011ممــا ســاعد علــى حشــد
مســتثمرين فرنســيين مــن القطــاع اخلــاص.
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املرفق  -2االستثمار العام يف البنية التحتية يف  MENAPوCCA

سوق العمل
وأخيرا ،فإن عدم اتساق املهارات (تقرير
 )2009bمع متطلبات أسواق العمل احمللية يمكن أن
يعيق بدء تنفيذ املشروعات املعتمدة وخلق فرص
عمل للمواطنين ،بينما من احملتمل أن يشجع تدفق

World Bank

املغتربين إىل الداخل .ويمكن زيادة فرص العمل
واملكاسب التي تعود على النمو من االستثمارات يف
البنية التحتية من خالل سياسات سوق العمل النشطة
واإلصالحات الهيكلية الرامية ملعاجلة عدم اتساق
املهارات وحتسين مهارات العاملين يف األصل ،وزيادة
عدد األشخاص احلاصلين على تعليم يف جماالت فنية.
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املرفق  -3إمكانية حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
على تمويل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
يمثــل نمــو املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة عنصــرا حاســما يف زيــادة النمــو االقتصــادي وتنويعــه وخلــق فــرص العمــل يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .ومــع ذلــك ،فــإن أوجــه القصــور يف البنيــة التحتيــة القانونيــة واملاليــة،
وضعــف معاييــر إعــداد التقاريــر املاليــة لــدى املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،وقصــور قــدرات البنــوك علــى اإلقــراض تعــوق إمكانيــة حصــول
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة علــى تمويــل .ومــن ثــم ،هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ مزيــد مــن اخلطــوات لتقويــة البنيــة التحتيــة القانونيــة واملاليــة ،ال
ســيما ســجالت معلومــات االئتمــان والضمانــات ،واحملاكــم التجاريــة ،وأنظمــة اإلفــاس .ويمكــن أن تعــزز البنــوك قدرتهــا علــى اإلقــراض مــن خــال
إنشــاء منتجــات خمصصــة تتناســب مــع املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،فضــا علــى معاجلــة نقــاط الضعــف يف ميزانياتهــا العموميــة وحتســين
أنظمة إدارة اخملاطر لديها .ويحمل التمويل اإلســامي بشــائر حتســين فرص حصول املؤسســات الصغيرة واملتوســطة على تمويل يف املنطقة،
وهــو مــا يتوقــف علــى التحســينات يف البنيــة التحتيــة القانونيــة واملاليــة وعلــى اســتحداث منتجــات مالئمــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة.
ويكتســب حتســين بيانــات املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة وســد فجــوات التمويــل أهميــة بالغــة يف تصميــم سياســات فعالــة لتلــك املؤسســات.

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،
والنمو االحتوائي ،واحلصول على
تمويل

ظلــت املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة هــي حمــركات النمــو
االقتصــادي والتوظيــف يف االقتصــادات املتقدمــة؛ ويمكــن
دورا مهمـ ًـا كذلــك يف حتقيــق النمــو االحتوائــي يف
أن تــؤدي
ً
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،وبالتــايل احلــد مــن أوجــه
التفــاوت احلاليــة يف الدخــل .وتمثــل املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة أكثــر مــن  %95مــن املؤسســات يف معظــم البلــدان
األعضــاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصادي،
وتوفر ما يصل إىل  %70من فرص العمل (http://www.oecd.
) .org/statistics/وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،برغــم أن املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة تمثــل مــا بيــن  %80و %95مــن مؤسســات
القطــاع الرســمي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،إال
أنهــا تســاهم فقــط بنحــو  %30مــن إجمــايل النــاجت احمللــي وبمــا
يتــراوح بيــن  %20و %50مــن فــرص العمــل يف القطــاع اخلــاص.
كذلــك مســاهمة املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف جممــوع
فــرص العمــل أقــل مــن ذلــك يف البلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان
بســبب ارتفــاع نســبة موظفــي القطــاع العــام.

وتشــكل حمدوديــة فــرص حصــول املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة علــى تمويــل واحــدة مــن العقبــات الرئيســية التــي
تعتــرض نموهــا يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .فــا
يســتطيع مــا يزيــد علــى  %50مــن الشــركات يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان احلصــول
علــى ائتمــان ،وأفــاد ثلــث الشــركات بــأن عــدم إمكانيــة احلصــول
علــى تمويــل يمثــل عائقــا رئيســيا أمامهــا .وعلــى الرغــم مــن أن
إعداد إنوتو لوكونغا (رئيس الفريق) ،وسامي بن ناصر ،وغريغوري
هاجيان ،وعبدالله الحسن.
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اإلقــراض املصــريف هــو املصــدر الرئيســي لتمويــل الشــركات
بجميــع األحجــام ،حتصــل املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة على
أقــل مــن  %8مــن جممــوع القــروض ،و %13يف حالــة البلــدان غيــر
األعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي ،وحــوايل  %2يف دول
جملــس التعــاون اخلليجــي .ويمكــن مالحظــة وجــود نمــط مماثــل
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وإن كان بأحجــام خمتلفــة
(الشــكل البيــاين م.)1-3

العوامل املقيدة إلمكانية حصول
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على
تمويل

ترجــع حمدوديــة إمكانــات حصــول املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة علــى تمويــل إىل تفاعــل عوامــل العــرض والطلــب
وعوامــل مؤسســية وتنظيميــة وغيــر ذلــك مــن عوامــل السياســات.
وتنطبــق هــذه العوامــل علــى املنطقتيــن علــى حــد ســواء ،باســتثناء
مزاحمة احلكومة والتي تنفرد بها بلدان منطقة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان .وبشــكل أكثــر حتديــدا:
•إضافــة إىل العقبــات الناشــئة عــن منــاخ االســتثمار غيــر
املواتــي ،تواجــه املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة عــدة
حواجــز غيــر ماليــة متعلقــة بقدراتهــا الذاتيــة ،بمــا يف
ذلــك عــدم وجــود حســابات ماليــة وعــدم توافــر ســجالت
معلومــات ائتمانيــة يُعَ ـوَّل عليهــا.
•تمانــع البنــوك يف اإلقــراض أو قــد تفــرض عــاوة
خماطــر أعلــى أو تفــرض شــروط ضمانــات عاليــة
علــى املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة نظــرا الرتفــاع
خماطــر االئتمــان املتصــورة املرتبطــة بحــاالت عــدم
اتســاق املعلومــات وعــدم وجــود ضمانــات لتغطيــة هــذه
اخملاطــر .ويــؤدي ارتفــاع تكاليــف املعامــات إىل إثنــاء
البنــوك عــن إقــراض املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة،
ولكــن قــدرة البنــوك علــى اإلقــراض مقيــدة كذلــك
بافتقارهــا إىل منتجــات خمصصــة وقصــور قدراتهــا
علــى إدارة اخملاطــر.

املرفق  -3إمكانية حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تمويل يف  MENAPوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م١-٣

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ :ﻋﺮض ﻋﺎم
اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ...

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
)(٪ ،٢٠١١

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

أوروﺑﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ
آﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ إﱃ اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
)(٪ ،٢٠١١

١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ

 ...وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اخملﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ.

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﺮوض

اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢٠١٢ ،

) ٣٠أﺣﺪث اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺘﺎﺣﺔ(٪ ،
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٣٠
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٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدات أوروﺑﺎ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

آﺳﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻘﻮﻗﺎز
ﺟﻨﻮب اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات أوروﺑﺎ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

آﺳﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻘﻮﻗﺎز
ﺟﻨﻮب اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ
اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ أن ﳏﺪودﻳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎن

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﺎدت ﺑﺄن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
)(٪

أوروﺑﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
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ﺟﻨﻮب
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ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ
آﺳﻴﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٤٥
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ﺟﻨﻮب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮق
ﺻﻔﺮ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺼﺤﺮاء آﺳﻴﺎ
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اﻟﻘﻮﻗﺎز ﺻﻔﺮ
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ
وﺷﻤﺎل
اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺎرﻳﺮ )Asian Development Bank (2013؛ و)European Investment Bank (2013؛ و International Finance Corporation, IFC Enterprise Finance Gap database؛ و IMF, Financial
Access Survey؛ و) Organisation for Economic Co-operation and Development (2013a؛ و).World Bank (2010

•بدائــل التمويــل خــارج القطــاع املصــريف حمــدودة.
فاملؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة ،مثــل مؤسســات
التمويــل األصغــر وشــركات التأجيــر وشــركات االســتثمار
يف األســهم اخلاصــة أو رأس املــال اخملاطــر ،والتــي يمكنهــا
أيضــا توفيــر رأس املــال ،غيــر متطــورة يف كال املنطقتيــن.

وتتســم أســواق رأس املــال بأنهــا متطــورة يف بلــدان معينــة،
ولكنهــا يف معظــم احلــاالت ال تــدرج املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة يف البورصــة ،وال تتمكــن هــذه املؤسســات يف
بعــض احلــاالت مــن التســجيل يف البورصــة بســبب تكاليــف
القيــد وشــروط اإلفصــاح املتشــددة.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
•تبلــغ القــروض املتعثــرة مســتويات مرتفعــة يف األجهــزة
املصرفيــة لكثيــر مــن البلــدان ،ومــن احملتمــل أن تُثنــي
عــن اإلقــراض بشــكل عــام ،وخاصــة للمؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة .ومل يكــن للمؤسســات املاليــة املتخصصــة
التــي أُسســت لتقديــم ائتمــان إىل املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة ســوى تأثيــر حمــدود ،األمــر الــذي يرجــع يف
جــزء كبيــر منــه إىل مشــكالت احلوكمــة ،بينمــا كثيــر منهــا
مثقــل بالقــروض املتعثــرة الكبيــرة.
•برغــم أن االجهــزة املصرفيــة كبيــرة احلجم ،تتســم القروض
بدرجــة عاليــة مــن التركــز ،ممــا يعكــس تركيــز البنــوك علــى
كبــار املقترضيــن .كذلــك يســهم غيــاب املنافســة يف بعــض
البلــدان (مثــل اجلزائــر) يف انخفــاض إقــراض املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة ،حيــث تتخصــص البنــوك العامــة
الكبيــرة إىل حــد كبيــر يف إقــراض املؤسســات الكبيــرة
اململوكــة للدولــة وتركــز البنــوك اخلاصــة علــى القطاعــات
األكثــر ربحيــة بيــن الشــركات اخلاصــة الكبيــرة وتمويــل
التجــارة.
•إضافــة إىل ذلــك ،فــإن االحتياجــات التمويليــة احلكوميــة
الكبيــرة تزاحــم القطــاع اخلــاص يف عــدد مــن بلــدان منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وخاصــة بلــدان التحــول
العربــي.

تأثير املبادرات التنظيمية العاملية
مــن شــأن تمويــل املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة أن يواجــه
بعــض التأثيــرات املعاكســة مــن املبــادرات التنظيميــة العامليــة،
وذلــك يف شــكل انخفــاض التمويــل املتــاح وتزايــد تكلفــة
االقتــراض .وتشــترط اتفاقيــة بــازل  3أن تكــون البنــوك أكثــر
إحكامــا يف إدارة اخملاطــر ،وأن تمتلــك مســتوى أعلــى وأفضــل
جــودة مــن رأس املــال املُســاهم ،واحتفاظهــا بمســتوى مرتفــع
الســيولة ،بمــا يف ذلــك حتســين مطابقــة مســتويات االنكشــافات
التمويليــة .وربمــا ازداد رأس املــال وارتفعــت تكلفــة تمويــل
التجــارة نتيجــة الرتفــاع نســبة التمويــل بالديــون ،بعــد رفــع
مُعامِــل التحويــل إىل معــادل ائتمــاين لتمويــل التجــارة مــن
 %20إىل  %100بمقتضــى اتفاقيــة بــازل  .3وهنــاك احتماليــة
مرتفعــة بتَحَمُّــل املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى العــبء األكبــر مــن تعديــل
اإلقــراض :فاملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة تواجــه خماطــر
أعلــى تتركــز بصفــة خاصــة يف هاتيــن املنطقتيــن يف التجــارة
والبنــاء .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تكاليــف العنايــة الواجبــة
الالزمــة لالمتثــال إىل قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب والقانــون األمريكــي بشــأن االمتثــال الضريبــي
للحســابات األجنبيــة تدفــع أيضــا بعــض البنــوك الدوليــة إىل
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التراجــع عــن العالقــات مــع البنــوك املراســلة يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان وإىل تقليــص
إقــراض املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف املنطقــة.

اإلصالحات األخيرة
يمثــل تعزيــز فــرص املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف
احلصــول علــى تمويــل أحــد بنــود جــدول أعمــال اإلصــاح
العاملــي منــذ األزمــة املاليــة العامليــة ،وكذلــك جــداول األعمــال
الوطنيــة ملعظــم بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .ومــع
ذلــك ،مل تــؤدِ اإلصالحــات إال إىل تأثيــر حمــدود علــى حتســين
فــرص احلصــول علــى تمويــل ،األمــر الــذي يرجــع يف جــزء كبيــر
منــه إىل أنهــا كانــت جزئيــة أو غيــر مكتملــة أو غيــر فعالــة.
ويشــير اجلــدول م 1-3إىل اجملــاالت التــي أجــرت فيهــا البلــدان
إصالحــات ،بينمــا يقــدم الشــكل م 2-3مقارنــة بيــن املنطقتيــن
حــول مــدى التقــدم احملــرز.
•يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،انصــب التركيــز إىل حــد كبيــر علــى تعزيــز نظــم
املعلومــات االئتمانيــة التــي تمّكــن املُقرضيــن مــن تقييــم
اجلــدارة االئتمانيــة للمقترضيــن وتقديــم االئتمــان املدعــم
وغيــر ذلــك مــن أشــكال الدعــم املــايل .وقــد أُح ـرِز تقــدم أقــل
علــى صعيــد اإلصالحــات املتعلقــة بتســجيل نقــل امللكيــة
الــذي ييســر اإلقــراض بضمانــات؛ وحمايــة املســاهمين
الذيــن يمثلــون أقليــة وهــو أمــر ضــروري لتحســين قــدرة
الشــركات علــى تدبيــر رأس املــال؛ أو تعزيــز نظــام اإلعســار
ورفــع مســتوى كفــاءة النظــام القضائــي للمســاعدة يف
إنفــاذ العقــود وحمايــة املقرضيــن يف حالــة اإلعســار.
وتشــير تقاريــر البنــك الــدويل إىل عــدم وجــود قوانيــن يف أي
مــن بلــدان املنطقــة تتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة
احلديثــة ،وإىل جتريــم اإلفــاس يف معظــم بلــدان املنطقــة.
إضافــة إىل ذلــك ،يف حيــن أنشــأ العديــد مــن البلــدان ســجالت
للمعلومــات االئتمانيــة ،فــإن نطــاق تغطيــة تلــك الســجالت
حمــدود يف بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان 1.وحقــق االئتمــان املدعــم املقــدم
مــن املؤسســات املاليــة املتخصصــة جناحــا حمدودا بســبب
 1يبيــن الشــكل البيــاين م 2-3عــدد االقتصــادات التــي حققــت تقدمــا
يف مؤشــري احلقــوق القانونيــة ومعلومــات االئتمــان .ويقيــس مؤشــر
احلقــوق القانونيــة مــدى احلمايــة التــي حتظــى بهــا حقــوق املقترضيــن
واملقرضيــن مــن خــال قوانيــن الضمانــات وتلــك التــي حتظــى بهــا
حقــوق الدائنيــن املكفولــة بضمانــات مــن خــال قوانيــن اإلفــاس.
أمــا مؤشــر املعلومــات االئتمانيــة فيشــير إىل نطــاق وإمكانيــة توافــر
معلومــات االئتمــان التــي توزعهــا ســجالت معلومــات االئتمــان العامــة
ومكاتــب معلومــات االئتمــان اخلــاص.

املرفق  -3إمكانية حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تمويل يف  MENAPوCCA

اجلدول م :1-3اإلصالحات والترتيبات املؤسسية الالزمة لتعزيز إمكانية حصول املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة على تمويل
البنية التحتية القانونية وللمعلومات االئتمانية
تسوية
تسجيل
إنفاذ
حماية
املعلومات
اإلعسار
املمتلكات االئتمانية املستثمرين العقود
املايل

أخرى
ضمان
االئتمان

برامج الدعم
املايل

بلدان منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

جملس التعاون اخلليجي
البحرين
الكويت
عُمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
بلدان التحول العربي
جمهورية مصر العربية
األردن
املغرب
تونس
اجلمهورية اليمنية
بلدان أخرى يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
اجلزائر
جيبوتي
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
لبنان
اجلمهورية العربية السورية
الضفة الغربية وغزة

بلدان منطقة القوقاز وآسيا
الوسطى
أرمينيا
أذربيجان
جورجيا
كازاخستان
جمهورية قيرغيزستان
طاجيكستان
تركمانستان
أوزبكستان
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✓
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املصادر :البنك الدويل ،مسح ممارسة أنشطة األعمال لعام 2014؛ والسلطات الوطنية.

ضعــف حوكمــة الشــركات الــذي أدى إىل ارتفــاع القــروض
املتعثــرة .وتشــير التقاريــر إىل عــدم فعاليــة نظــم ضمــان
االئتمــان .
•وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،قامــت بلــدان منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى بإجــراء إصالحــات تغطــي بشــكل أشــمل
تســجيل املمتلــكات ،ومعلومــات االئتمــان ،وحمايــة
املســتثمرين ،وإنفــاذ العقــود ،وأنظمــة اإلعســار .كذلــك
يتســم نطــاق تغطيــة ســجالت االئتمــان بأنــه أوســع بكثيــر.
ونفــذ عــدد قليــل مــن البلــدان نظــم ضمــان االئتمــان وبرامــج
الدعــم املــايل  .واتســع نشــاط التأجيــر بوتيــرة أســرع تدفعــه
البنــوك األوروبيــة األجنبيــة ومراجحــة القواعــد التنظيميــة
يف بعــض احلــاالت.

وبالنســبة للمنطقتيــن ،فــإن عــدم توافــر بيانــات كميــة حديثــة
وخاضعــة ملراقبــة مســتمرة عــن حجــم قطــاع املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة وحجــم فجــوات التمويــل التــي تعــاين
منهــا تلــك املؤسســات ال يــزال يمثــل عقبــة أمــام التوصــل إىل
فهــم أفضــل لقطــاع املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف
املنطقــة ووضــع السياســات املالئمــة .وعلــى الرغــم مــن أن
مســوح املؤسســات قــد حسّــنت إىل حــد مــا مــن توافــر البيانــات
عــن املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة الرســمية ،ال تــزال هنــاك
فجــوات بــارزة يف البيانــات الالزمــة لتقييــم احتياجــات
القطــاع وتقييــم التقــدم احملــرز وبالتــايل توفيــر أســاس
ملناقشــة عامــة أكثــر اســتنارة ،وللمســاعدة يف تقييــم فعاليــة
السياســات والبرامــج احلكوميــة.
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التمويل اإلسالمي
جذبــت صناعــة التمويــل اإلســامي انتبــاه صنــاع السياســات
كوســيلة لتوســيع اإلشــراك املــايل واالســتفادة مــن املدخــرات
الفائضــة لتمويــل االســتثمار .ووفقــا لتقريــر مؤسســة التمويــل
الدوليــة ( ،)2014هنــاك طلــب كبيــر علــى املنتجــات اإلســامية
مــن املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،حيــث
يبتعــد مــا يقــرب مــن  %35مــن تلــك املؤسســات عــن القطــاع
املصــريف الرســمي بســبب عــدم وجــود منتجــات متوافقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية 2 .ويصــل نقــص التمويــل إىل أكثــر
مســتويات احلــدة يف بلــدان مثــل املغــرب وباكســتان واململكــة

 2أجــرت مؤسســة التمويــل الدوليــة مســحا لتســعة بلــدان شــملت مصــر
والعــراق واألردن ولبنــان واملغــرب وباكســتان واململكــة العربيــة
الســعودية وتونــس واليمــن.
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العربيــة الســعودية 3،حيــث حتجــم املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة احملليــة عــن النظــر يف اســتخدام بدائــل مصرفيــة
تقليديــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك عــدد مــن املنتجــات املاليــة
اإلســامية املناســبة لتوســيع االئتمــان املقــدم للمؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة ،خاصــة النظــم التشــاركية مثــل املضاربــة
(املشــاركة يف الربــح) واملشــاركة (مشــروع مشــترك) ،والتــي
تســمح للبنــوك اإلســامية باإلقــراض علــى أســاس أطــول أجــا
للمؤسســات ذات أنمــاط اخملاطر-العائــد األعلــى ،ونشــاط
التأجيــر الــذي يتجنــب مشــكلة الضمانــات.
 3يف اململكــة العربيــة الســعودية ،علــى ســبيل املثــال ،تشــير التقاريــر
إىل أن ما يصل إىل  %90من املؤسســات الصغيرة واملتوســطة تبحث
حتديــدا عــن خدمــات مصرفيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،كمــا
تفيــد التقاريــر بــأن بعــض املصــارف اإلســامية يف اململكــة العربيــة
الســعودية ســجل نمــوا هائــا يف ســجالته للقــروض املمنوحــة
للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة .كذلــك تميــل املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة يف املغــرب واألردن إىل تفضيــل الصيرفــة اإلســامية
بشــكل كبيــر ( %54و ،%45علــى التــوايل) .وتراوحــت النســبة يف بلــدان
أخــرى بيــن  %20و.%35

املرفق  -3إمكانية حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تمويل يف  MENAPوCCA

ومــع ذلــك ،مل تســتفد البنــوك اإلســامية مــن هــذا الطلــب املُحتجــز:
فأصولهــا تتكــون يف الغالــب مــن منتجــات مثيلــة للديــون مثــل
املرابحــة .وهنــاك إمكانيــة حمــدودة لتضييــق الفجــوة التمويليــة
التــي تواجــه املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة بصــورة ملموســة
بفعــل عــدد مــن العوامــل .أوال ،كمــا هــو احلــال مــع البنــوك
التقليديــة ،فــإن اخملــاوف مــن خماطــر االئتمــان حتــد مــن
انكشــاف البنــوك اإلســامية أمــام خماطــر املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة علــى خلفيــة ضعــف البنيــة التحتيــة املاليــة املتصلــة
بنظــم معلومــات االئتمــان ونظــام اإلعســار .إضافــة إىل ذلــك،
لالســتفادة مــن اإلمكانــات الكامنــة ،حتتــاج البنــوك اإلســامية
إىل بنــاء القــدرات واســتحداث منتجــات متوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية لتلبيــة احتياجــات املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة.
ثانيــا ،خالفــا إلدارة اخملاطــر يف البنــوك التقليديــة ،فــإن إدارة
اخملاطــر يف املصــارف اإلســامية ال تــزال ضعيفــة نســبيا ،كمــا
أن البيئــة التنظيميــة يف كثيــر مــن البلــدان غيــر مهيــأة حتــى اآلن
للتمويــل اإلســامي .وهنــاك أيضــا نقــص يف اخلبــرات يف جمــال
قواعــد الشــريعة واحملاكــم الشــرعية امللمــة بالفقــه اإلســامي
للفصــل يف القضايــا التجاريــة.
ويتضــح مــن الدراســات التجريبيــة التــي أجــرت تقييمــا لتأثيــر
التمويــل اإلســامي علــى إمكانيــة احلصــول علــى تمويــل أن هناك
أدلــة إيجابيــة ،ولكنهــا حمــدودة ،علــى تأثيــر الصيرفــة اإلســامية
علــى احلصــول علــى تمويــل .وبَحَثــت دراســة AbuShanab and
( othersقيــد اإلصــدار) يف مــدى تأثيــر تزايــد وجــود و/أو نشــاط
البنــوك اإلســامية علــى احلصــول علــى تمويــل وعلــى العمــق
املــايل .ووجــد التحليــل االقتصــادي القياســي عالقــة ارتبــاط
ضعيفــة بيــن األصــول املصرفيــة اإلســامية واحلصــول علــى
تمويــل .وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا خلُصــت إليه دراســة صادرة
عــن البنــك الــدويل بتاريــخ ( 2013دراســة Demirgüç-Kunt,
 )Klapper, and Randall 2013حــول اإلشــراك املــايل ،وتشــير
إىل أن زيــادة عــدد املؤسســات املاليــة املتوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية يمكــن أن حتــدث فرقــا إيجابيــا يف عمليــات الشــركات
الصغيــرة يف البلــدان التــي يقطنهــا مســلمون عــن طريــق احلــد مــن
احلواجــز أمــام اخلدمــات الرســمية.

توصيات السياسات
حُ ـدِّدت بدقــة العوامــل التــي تعــوق احلصــول علــى تمويــل ،وكان
التحــدي املاثــل أمــام البلــدان هــو تهيئــة بيئــة مواتيــة .وهنــاك
حاجــة إىل اســتراتيجية شــاملة:
·ثمــة حاجــة إىل تعجيــل وتيــرة اإلصالحــات الراميــة إىل
حتســين البنيــة التحتيــة القانونيــة واملاليــة :فاإلصالحــات
األخيــرة جــاءت متفاوتــة وجزئيــة ،وعجــزت بالتــايل عــن
معاجلــة أوجــه القصــور املســتمرة يف البنيــة التحتيــة

القانونيــة واملاليــة ،ال ســيما احلاجــة إىل حتســين نطــاق
تغطيــة ســجالت معلومــات االئتمــان ،وضمــان فعاليــة عمــل
احملاكــم التجاريــة ،وســن وإنفــاذ نظــم اإلعســار املــايل.
كذلك من األهمية بمكان معاجلة أوجه القصور يف البنية
التحتيــة لزيــادة تغلغــل املنتجــات املاليــة اإلســامية.
·يتعيــن أن تســتحدث املؤسســات املاليــة منتجــات مصممــة
خصيصــا للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة :فيتعيــن
تصميــم نمــاذج عمــل البنــوك بشــكل أفضــل إلقــراض
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة وإدارة اخملاطــر بهــا.
ومــن شــأن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص،
بمــا يف ذلــك الشــراكات مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة ،أن
تســاعد يف هــذا الصــدد مــن خــال التدريــب والدعــم الفنــي.
ومن شــأن التمويل اإلســامي أن يســاعد يف حتســين فرص
حصــول املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة علــى تمويــل
يف البلــدان التــي ال يوجــد فيهــا طلــب مــن قطاعــات ســوق
املســتهلكين علــى املنتجــات املاليــة ألســباب دينيــة ،غيــر
أنــه بالنســبة للبنــوك اإلســامية ،وكمــا هــو احلــال بالنســبة
للبنــوك التقليديــة ،فــإن تزايــد املعــروض مــن االئتمــان
ســوف يتطلــب بيئــة مواتيــة.
·مــن شــأن تطويــر القطــاع غيــر املصــريف أن يســاعد علــى
تخفيــف حــدة قيــود التمويــل :فاســتحداث بدائــل مناســبة
للتمويــل املصــريف ،ال ســيما التأجيــر والتخصيــم ،يمكــن
أن يســاعد أيضــا علــى زيــادة فــرص املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة يف احلصــول علــى تمويــل .ومــن شــأن اإلدراج
كبديــل يف أســواق رأس املــال التــي تفــرض شــروط إفصــاح
أقــل صرامــة أن يفتــح جمــاالت أخــرى يمكــن مــن خاللهــا أن
تدبــر املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة رأس املــال طويــل
األجــل.
·قــد يكــون توخــي احلــذر يف اســتخدام نظــم ضمــان االئتمــان
مفيــدا :فالبنــى التحتيــة املاليــة تعالــج القيــود املتعلقــة
باإلقــراض القائــم علــى ضمانــات ،ولكــن عندمــا تكــون
الضمانــات غيــر متوافــرة تنشــأ احلاجــة أيضــا إىل النظــر
يف اعتمــاد نظــم ضمــان االئتمــان إذا مل تكــن موجــودة،
وحتســين عملياتهــا إذا كانــت قائمــة بالفعــل .ومــن املهــم
حتديــد العوامــل التــي أدت إىل افتقــار نظــم ضمــان االئتمــان
إىل الفعاليــة.
·وهنــاك حاجــة إىل حتســين عمليــة جمــع البيانــات عــن
إمكانيــة حصــول املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة علــى
تمويــل :فالبيانــات تســاعد صنــاع السياســات واملؤسســات
املاليــة علــى التوصــل إىل فهــم أفضــل الحتياجــات القطــاع
ووضــع تدابيــر داعمــة تتســم بمســتوى أفضــل مــن التوجيــه.
ومــن شــأن ســجالت األعمــال احملوســبة زيــادة تيســير
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
عمليــة جمــع البيانــات ،وســتكون بمثابــة خطــوة أوىل مهمــة
للشــركات التــي تنضــم للقطــاع الرســمي .ويمكــن أن توفــر
تقاريــر األعمــال والتقاريــر املاليــة الســنوية وســائل مهمــة
بمــرور الوقــت لقيــاس حجــم قطــاع املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة واالجتاهــات العامــة لهــذا القطــاع.
وأخيرا ،برغم أن احلصول على تمويل يكتسب أهمية بالغة لنمو
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ال ينبغي التوسع فيه على
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حساب االستقرار املايل :وبالتايل ،يلزم أن تكون هذه
اإلصالحات مقترنة بخطوات لتحسين الرقابة املالية.
وثمة سياسة داعمة أخرى تتمثل يف توخي احلرص
يف إدارة املالية العامة :فاحلد من مزاحمة االقتراض
احلكومي للقطاع اخلاص يمكن أن يكون حمركا مهما
للبنوك كي تزيد من إقراض املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة.

املرفق  -4قياس درجة الشمول
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
تراجعــت معــدالت الفقــر وتقلــص عــدم املســاواة يف الدخــل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى علــى مــدى العقديــن املاضييــن .وظــل حجــم الطبقــة املتوســطة كبيــرا يف املنطقتيــن وإن كان قــد نمــا بوتيــرة أبطــأ بكثيــر يف
البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مقارنــة بمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وســائر
البلــدان .كذلــك تقــل بكثيــر إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات ،بمــا فيهــا املــاء والكهربــاء والتعليــم والتمويــل ،فضــا علــى فــرص العمــل ،بالنســبة
للبلدان املســتوردة للنفط يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان .وتعاين من احلرمان يف هذا الصدد بعض الفئات
االقتصاديــة ،كالشــباب والنســاء ،بوجــه خــاص .وال يــزال توزيــع الدخــل املرتبــط بــاألرض مشــوبا بعــدم املســاواة ،وال ســيما يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى وكذلــك يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،حيــث تتواجــد يف كثيــر مــن البلــدان أعــداد كبيــرة مــن
ســكان الريــف.

أداء متباين يف احلد من الفقر وعدم
املساواة وحجم الطبقة املتوسطة

تراجعــت معــدالت الفقــر باطــراد يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ويف
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى علــى مــدى العقــد املاضــي
وهــي مــن أدنــى املعــدالت علــى مســتوى العــامل النامــي.
وبنــاء علــى مســتوى خــط الفقــر الــدويل وهــو  2دوالر يوميــا
علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية ،تراجعــت معــدالت الفقــر
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ويف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان بمقــدار  14نقطــة مئويــة و 9نقــاط مئويــة يف الفتــرة
بيــن التســعينات واأللفينــات لتصــل إىل  %24.3و،%32.8
علــى التــوايل (الشــكل البيــاين م 1.)1-4وهــذه املعــدالت أقــل
بكثيــر مــن املعــدالت يف بلــدان آســيا الناميــة وإفريقيــا جنــوب
الصحــراء ،لكنهــا أعلــى مــن معــدالت الفقــر يف أمريــكا الالتينيــة.
ويحجــب هــذا التقييــم اإلقليمــي وراءه تبايــن األوضــاع بيــن
البلــدان؛ فمــع هــذا ،تتبايــن معــدالت الفقــر يف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان مابيــن معــدل منخفــض يبلــغ  %10يف تونــس إىل
معــدل مرتفــع يصــل إىل  %64يف باكســتان .ويف مصــر ،ارتفــاع
معــدل الفقــر مــن  %16.7يف عــام  2000إىل  %21.6يف 2009
وإىل  %26.3يف  .2013وعــاوة علــى ذلــك ،ال يــزال كثيــرون يف
البلــدان املســتوردة للنفــط يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
ُمعَرَّضيــن خملاطــر كبيــرة مــن الوقــوع حتــت وطــأة الفقــر ،حيــث
يعيش  %14.5و %11من الســكان ،على التوايل ،على مســتويات
دخــل أعلــى بقليــل مــن مســتوى خــط الفقــر الــدويل (بيــن  2دوالر
أمريكــي و 2.5دوالر أمريكــي).
وســجلت مؤشــرات عــدم املســاواة يف الدخــل حتســنا
يف بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
علــى مــدى العقــد املاضــي .فقد انخفض مؤشــر جيني ()GINI

إعــداد أميــن ماتــي (رئيــس الفريــق) وديفيــد فورســيري ،ويونــس زهــار،
وقــدم املســاعدة البحثيــة برايــان هايالنــد ،وجونــاه روزنثــال.
 1تُســتبعد البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مــن كثيــر مــن املقارنــات القُطْريــة
بســبب نقــص البيانــات.
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اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

املرجــح بالســكان ملنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــن 39.3
يف تســعينات القــرن العشــرين إىل  35يف األلفينــات ،بينمــا ظــل
مســتقرا يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان عنــد ( 33اجلــدول
م.)1-4
كذلــك تبلــغ حصــص الدخــل النســبي أعلــى وأدنــى الشــرائح
اخلُمســية مــن الدخــل أدنــى مســتوياتها يف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان وكذلــك يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .ومــع
ذلــك ،ربمــا واجهــت هــذه البيانــات مشــكالت يف القيــاس (راجــع
دراســة  ،Alvaredo and Piketty 2014ودراســة Verme and
 )others 2014وذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،نظــرا لقصــور تمثيــل
األســر األعلــى دخــا يف مســوح األســر (راجــع تقريــر برنامــج
األمم املتحــدة اإلنمائــي لعــام (United Nations 2011
) .)Development Programme 2011ويــدل تركــز ملكيــة
األراضــي عنــد قياســه بمؤشــر جينــي علــى وجــود قــدر أكبــر
مــن عــدم املســاواة يف التوزيــع ،وخاصــة يف البلــدان التــي
تضــم أعــدادا كبيــرة مــن ســكان الريــف (الشــكل البيــاين م.)2-4
وتتســق هــذه النتائــج عمومــا مــع أحــد اآلراء الســائدة بــأن ارتفــاع
مســتويات عــدم املســاواة وتصــورات اإلقصــاء (راجــع مزيــد مــن
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اجلدول م  :1-4مقاييس عدم املساواة
مؤشر جيني

حصص الدخل
النسبية ( -املئين
/80املئين )20

التسعينات األلفينات

التسعينات األلفينات

39.3

34.9

8.8

5.7

آسيا

33.8

37.9

5.4

7.2

القوقاز وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي

53.8

53.6

20.4

19.7

البلدان املستوردة للنفط
يف MENAP

33.0

32.9

5.1

5.0

إفريقيا جنوب الصحراء

44.8

42.7

10.5

9.6

جميع املناطق

37.6

39.9

7.7

8.7

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٢-٤

ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷرض

)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺢ(

ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ملحوظــة :تُســب حصــص الدخــل النســبي علــى أســاس نســبة حصــة أعلــى شــريحة خُمســية مــن
الدخــل إىل حصــة أدنــى شــريحة خُمســية .متوســطات مرجحــة بالســكان.

MENAP

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

آﺳﻴﺎ

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣُﺸﺎﻫﺪة واﺣﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ١٩٩٦و.٢٠٠٦

اجلدول م  :2-4حجم الطبقة املتوسطة باستخدام تعريفات بديلة
( %من

دراسة

القوقاز وآسيا الوسطى
آسيا
أمريكا الالتينية
والكاريبي
البلدان املستوردة
للنفط يف MENAP
إفريقيا جنوب
الصحراء
جميع املناطق
القوقاز وآسيا الوسطى
آسيا
أمريكا الالتينية
والكاريبي
البلدان املستوردة
للنفط يف MENAP
إفريقيا جنوب
الصحراء
جميع املناطق

السكان)1

بنك التنمية اإلفريقي
«الشريحة
«الشريحة
األدنى يف
األعلى يف
الطبقة
الطبقة
املتوسطة»5
املتوسطة»4

دراس ة �Fer
reira and
Others
)6(2001

دراسة Birdsall,
�Graham, and Pet
)7tinato (2000

3.8
0.5
12.1

4.1
0.6
17.4

31.2
35.7
22.4

2.2

41.6
26.9

Ravallion
)2(2009

بنك التنمية
اآلسيوي3

59.6
21.9
65.3

61.3
22.2
71.6

24.6
4.3
33.8

39.4

40.2

12.4

1.8

22.2

22.8

6.3

1.2

1.7

29.0

30.1

9.0

2.1

2.9

33.3

83.2
51.5
67.9

86.3
53.4
78.4

44.7
20.0
39.2

7.5
4.2
20.0

8.7
5.2
28.6

36.4
31.2
22.6

59.1

60.2

18.2

2.6

3.1

40.8

30.3

31.1

8.2

1.6

2.4

28.9

51.9

54.6

21.1

5.6

7.4

30.6

التسعينات

األلفينات

املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل بناء على قاعدة بيانات الفقر لدى البنك الدويل.
 1متوسطات إقليمية مرجحة بالسكان.
 2دخل يومي يتراوح بين  2دوالر و 13دوالرا على أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر يف .2005
 3دخل يومي يتراوح بين  2دوالر و 20دوالرا على أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر يف .2005
 4دخل يومي يتراوح بين  4دوالرات و 10دوالرات على أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر يف .2005
 5دخل يومي يتراوح بين  10دوالرات و 20دوالرا على أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر يف .2005
 6دخل يومي يتراوح بين  10دوالرات و 50دوالرا على أساس تعادل القوى الشرائية للدوالر يف .2005
 7الدخل يتراوح بين  %75و %125من مستوى الوسيط الوطني(.)national median

التفاصيــل حــول هــذه املســألة يف القســم التــايل) كانــت مــن
األســباب الرئيســية وراء االضطرابــات االجتماعيــة يف بلــدان
التحــول العربــي.
وظــل حجــم الطبقــة املتوســطة كبيــرا يف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ويف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،غيــر أن وتيــرة توســعها كانــت أبطــأ خــال
العقــد املاضــي يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
مقارنــة بمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وســائر املناطــق
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يف أنحــاء العــامل .وال توجــد أدلــة قويــة علــى «تفريــغ» الطبقــة
املتوســطة علــى مــر الســنوات يف البلــدان املســتوردة للنفــط
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ويف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .وبنــاء علــى
أكثــر املقاييــس الشــائعة 2،تضــم الطبقــة املتوســطة يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ،وبدرجــة أقــل يف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
 2راجع دراسة ) Abu-Ismail and Sarangi (2013لالطالع على عرض
عــام موجــز عــن مقاييــس بديلــة حلجــم الطبقة املتوســطة.

املرفق  -4قياس درجة الشمول يف  MENAPوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٤-٤

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٣-٤

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،دوﻻرات ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ (٢٠١١
)ﻣﺘﻮﺳﻂ(
٢٠١٣–٢٠١٠

اﻷﻟﻔﻴﻨﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
)ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،دوﻻرات دوﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ (٢٠١١
)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪
٢٠١٣–٢٠١٠

٣٠,٠٠٠

اﻷﻟﻔﻴﻨﺎت

اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت

٢٠,٠٠٠

ﺻﻔﺮ

١٠,٠٠٠
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
MENAP

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺻﻔﺮ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
MENAP

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وباكســتان ،أكبــر نســبة مــن الســكان (اجلــدول م .)2-4ومــع
هــذا ،ظلــت الطبقــة املتوســطة يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان
تنمــو بمعــدل أبطــأ مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وبلــدان
آســيا الناميــة .وظلــت الشــريحة األعلــى مــن فئــة الدخــل املتوســط
صغيــرة يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بينمــا اتســعت بصــورة
ملموســة يف مناطــق أخــرى.

تراجع النمو وإمكانية احلصول على
اخلدمات يف البلدان املستوردة للنفط
يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان

يــؤدي النمــو الباهــت يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان إىل اإلضــرار بمســتوى الشــمول حيــث يعرقــل
جهــود التنميــة االجتماعيــة واحلــد مــن الفقــر وحتســين
مســتويات املعيشــة .وبرغــم ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي بنحــو  %50يف الفتــرة بيــن تســعينات
القــرن العشــرين والعقــد الثــاين مــن القــرن احلــادي والعشــرين
(بنــاء علــى تعــادل القــوى الشــرائية يف  ،)2011ظلــت املســتويات
يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان أقــل بكثيــر مــن تلــك املشــاهدة
يف ســائر املناطــق مــا عــدا إفريقيــا جنــوب الصحــراء (الشــكالن
البيانيــان م 3-4وم .)4-4ويرجــع هــذا الضعــف يف األداء إىل
عاملــي انخفــاض النمــو االقتصــادي وســرعة النمــو الســكاين.
وعلــى ســبيل املقارنــة ،ارتفــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي ،خــال نفــس الفتــرة ،إىل مــا يزيــد علــى الضعــف يف
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،ممــا ســمح لهــذه املنطقــة
باللحــاق بأمريــكا الالتينيــة .وبينمــا يبلــغ نصيــب الفــرد مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي أعلــى مســتوياته يف البلــدان املصــدرة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،إال أن معــدالت نمــوه يف هــذه االقتصــادات هــي
األدنــى ،ممــا يعكــس نســبيا اعتمادهــا علــى النفــط والغــاز.

١٠
٨
٦
٤
٢

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻘﻮﻗﺎز
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

–٢
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة –٤

MENAP

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ

MENAP

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٥-٤

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
)(٪ ،٢٠١٣

٦٠
٥٠
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ

٤٠
٣٠
٢٠
١٠

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
ﰲ MENAP

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد.

وتتســم إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات كاملــاء
والكهربــاء باالنخفــاض يف البلــدان املســتوردة للنفــط
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،كمــا أن املنطقــة متأخــرة عــن نظيراتهــا يف
مســتويات التحصيــل الدراســي وفــرص احلصــول علــى
تمويل .ويف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،مل يطــرأ أي تغييــر
يف نســبة الســكان احملروميــن مــن فــرص التعليــم واخلدمــات
الصحيــة ويُعانــون مــن تــدين مســتويات املعيشــة — أي «الفقــر
متعــدد األبعــاد» - 3خــال الفتــرة مــن  ،2010-2000حيــث
ظلــت عنــد مســتوى  ،%33وهــو مــن أعلــى املســتويات املســجلة
يف العــامل ،وأعلــى بكثيــر مــن املســتويات املُشــاهَدة يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ( ،)%3.1وأمريــكا الالتينيــة (،)%8.3
والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ( ،)%23.5وبلــدان آســيا
الناميــة (( )%26.7الشــكل البيــاين م .)5-4كذلــك يتســم أداء
 3مؤشــر «الفقــر متعــدد األبعــاد» يســتخدم  10مؤشــرات لقيــاس
درجــة احلرمــان مــن ثالثــة أبعــاد رئيســية للرخــاء :التعليــم والصحــة
ومســتويات املعيشــة .ويشــمل مقيــاس مســتويات املعيشــة إمكانيــة
احلصــول علــى وقود الطهــي ودورات امليــاه واملــاء والكهربــاء
وامتــاك األصــول.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٦-٤

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٨-٤

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮات اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ١٥
ﺳﻨﺔ وأﻛﺜﺮ(
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﻨﺎت
اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن

)اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة( .
١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

٧٠

١٠

٦٥

٨

٦٠

٦

٥٥

٤

٥٠

٢
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة آﺳﻴﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
MENAP

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮب
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺼﺤﺮاء
MENAP

٤٥

ﺻﻔﺮ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﳌﺼﺪر :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت .Barro-Lee dataset

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
MENAP

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٧-٤

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٩-٤

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

)ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات(٪ ،

)ﻋﺪد ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ(
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

اﻷﻟﻔﻴﻨﺎت

٣٠

٢٠١٢–٢٠١٠

اﻷﻟﻔﻴﻨﺎت

اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت

٢٥
٢٠
١٠

٥

٥
آﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺼﺤﺮاء
MENAP

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بضعفــه مــن حيــث املســتويات
التعليميــة ،برغــم حتقيقهــا لبعــض التقــدم ،حيــث يصــل متوســط
ســنوات الدراســة لنحــو  5.5ســنة ،أي أفضــل بصــورة طفيفــة
مــن املتوســط يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وأســوأ بكثيــر مــن
ســائر املناطــق يف أنحــاء العــامل (الشــكل البيــاين م .)6-4أمــا
عــن اســتمرار ضعــف إمكانيــة احلصــول علــى خدمــات مصرفيــة،
فيبلــغ متوســط عــدد فــروع البنــوك لــكل  100ألــف شــخص بالــغ
أقــل مــن ثلــث عددهــا يف أمريــكا الالتينيــة ،ممــا يــؤدي إىل
اســتمرار عرقلــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة يف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان (الشــكل البيــاين م.)7-4

نقص فرص العمل مشكلة رئيسية أمام
إمكانية الشمول

تســجل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى أدنــى نســب توظيــف العمالــة إىل الســكان يف
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١٥
١٠

١٥

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

MENAP

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
MENAP

٤٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

آﺳﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  MENAPﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

العــامل .وتصــل معــدالت توظيــف العمالــة يف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكستان ،بصفة خاصة ،إىل حوايل  %43يف الوقت احلاضر،
ممــا يعــد نســبة أســوأ مقارنــة باملناطــق الناميــة األخــرى ،حيــث
تتــراوح هــذه النســب بيــن ( %60أمريــكا الالتينيــة) و%67
(إفريقيــا جنــوب الصحــراء) (الشــكل البيــاين م .)8-4غيــر أن
هنــاك تبايــن كبيــر داخــل منطقتــي القوقــاز وآســيا الوســطى
والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان .ففــي
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،تتــراوح نســبة توظيــف العمالــة
إىل الســكان بين  %54يف تركمانســتان و %68يف كازاخســتان،
بينمــا تتــراوح يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان بيــن  %32يف األردن و %86يف قطــر.
وفضــا علــى ذلــك ،هنــاك أكثــر مــن ثلــث العامليــن يف البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان «عرضــة للمخاطــر» (إمــا يف صــورة
عامليــن حلســابهم اخلــاص أو عمالــة تســاهم بالعمــل يف األســر)
(دراســة  ،Hakimian and othersقيــد اإلصــدار) ،يف مقابــل
نســبة ال تــكاد تُذكــر مــن العمالــة «املعرضــة للمخاطــر» يف بلــدان
املنطقــة املصــدرة للنفــط مثــل الكويــت وقطــر واإلمــارات العربيــة
املتحــدة.

املرفق  -4قياس درجة الشمول يف  MENAPوCCA

وي ــمثل ارتـف ــاع معــدالت البطالــة ،وخاصــة بيــن الشــباب،
انعكاســا لتــدين معــدالت التوظيــف .وظلت البلدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،تســجل باســتمرار
معــدالت بطالــة يف حــدود الرقميــن علــى مــدى العشــرين عامــا
املاضيــة ،وال تــزال تتجــاوز معــدالت غيرهمــا مــن املناطــق
الناميــة (الشــكل البيــاين م .)9-4وترتفــع هــذه املعــدالت بصفــة
خاصــة بيــن الشــباب ،حيــث تتجــاوز  %20بصفــة مســتمرة يف
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان
ويف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى — أي أنهــا أعلــى بكثيــر
مــن معــدل غيرهمــا مــن املناطــق مثــل آســيا الناميــة ()%10
وإفريقيــا جنــوب الصحــراء (( )%15الشــكل البيــاين م.)10-4
ومل تتحســن هــذه اإلحصــاءات كثيــرا يف الســنوات األخيــرة،
ويرجــع أحــد أســباب ذلــك إىل ضعــف التعــايف .وتبلــغ معــدالت
بطالــة الشــباب أعلــى مســتوياتها يف موريتانيــا ( )%45ومــا
يزيــد علــى  %30يف كثيــر مــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،وخاصــة يف أرمينيــا ومصــر وجورجيــا
والعــراق واألردن واليمــن.
وتشــير األدلــة الســابقة إىل أن أداء ســوق العمــل يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى — وخاصــة البلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان -ال يــزال أضعــف مــن
غيرهمــا مــن املناطــق يف أنحــاء العــامل .فلــم تتمكــن هــذه
االقتصــادات مــن ترجمــة النمــو االقتصــادي إىل فــرص عمــل.
وتتأكــد هــذه النتيجــة املســتخلصة باألدلــة عــن مرونــة فــرص
العمــل بالنســبة للنــاجت (أي صــايف توفيــر فــرص عمــل جديــدة
لــكل نقطــة مئويــة مــن التغيــر يف إجمــايل النــاجت احمللــي).
وبصفــة خاصــة ،تشــير األدلــة التــي تعرضهــا دراســة Crivelli,
) Furceri, and Toujas-Bernaté (2012إىل أن كثافــة توظيــف
العمالــة املصاحبــة للنمــو يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان
كانــت مــن أدنــى املعــدالت يف العــامل ( - )0.1وهــي أعلــى بدرجــة
طفيفــة مــن معدلهــا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

حدة عدم املساواة بين اجلنسين يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان

تعتبــر معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
مــن أدنــى املعــدالت علــى مســتوى العــامل (الشــكل البيــاين
م 4.)11-4وهنــاك قــدر كبيــر مــن التفــاوت داخــل املنطقــة.
فقــد أخــذت معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة يف البلــدان
املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان يف االرتفــاع لتصــل يف الوقــت احلــايل

 4لالطــاع علــى حتليــل أكثــر تفصيــا عــن مشــاركة اإلنــاث يف القــوى
العاملــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،راجــع اإلطــار  3-1يف عــدد نوفمبــر  2013مــن تقريــر
«آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي».

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م١٠-٤

ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب

)ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(٪ ،
١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ

MENAP

MENAP

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١١-٤

ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(٪ ،

١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ٤٠

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  MENAPﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

إىل مســتويات مماثلــة لغيرهــا مــن املناطــق الناميــة (حــوايل
 .)%60وظلــت يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف املنطقــة مســتقرة
عنــد نحــو  .%50وعلــى العكــس ،ظلــت معــدالت املشــاركة يف
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى متســقة مــع معدالتهــا يف آســيا
الناميــة وأمريــكا الالتينيــة.

ويرجــع انخفــاض املشــاركة يف القــوى العاملــة يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان بصفــة أساســية إىل االنخفــاض الشــديد يف
معــدالت مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل — وهــي أدنــى
معــدالت مشــاركة علــى مســتوى املناطــق الناميــة .وبصفــة
خاصــة ،وبرغــم حتســن نســبة مشــاركة اإلنــاث إىل الذكــور يف
ســوق العمــل علــى مــدى العقديــن املاضييــن يف املنطقــة ،فهــي ال
تتجــاوز  %27تقريبــا مقارنــة بمــا يزيــد علــى  %65يف مناطــق
أخــرى (الشــكل البيــاين م .)12-4وتســجل كل مــن أفغانســتان
وســوريا معدالت شــديدة االنخفاض لنســبة مشــاركة اإلناث إىل
الذكــور يف ســوق العمــل (أقــل مــن  ،)%20تليهــا اجلزائــر وإيــران
والعــراق واألردن واململكــة العربيــة الســعودية (وجميعهــا أقــل
مــن .)%35
كذلــك تتضــح أوجــه التفــاوت بيــن اجلنســين يف إمكانيــة
حصــول املــرأة علــى اخلدمــات الصحيــة والتعليــم
والفــرص االقتصاديــة بصــورة أعــم .ويلخــص مؤشــر الفجــوة
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١٢-٤

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١٣-٤

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ،
٢٠١٣-٢٠٠٦

١٠٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
٠٫٧٠٠

)ﻋﺪد اﻹﻧﺎث اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻟﻜﻞ  ١٠٠ذﻛﺮ(

)ﻣﺘﻮﺳﻂ(

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

٠٫٦٧٥

٨٠

٠٫٦٥٠

٦٠

٠٫٦٢٥

٤٠

٠٫٦٠٠

٢٠
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺻﻔﺮ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

٠٫٥٧٥
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة٠٫٥٥٠

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  MENAPﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ) ،(٢٠١٣اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺪى
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ.

بيــن اجلنســين الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي هــذه
األوجــه اخملتلفــة للتفــاوت بيــن اجلنســين (راجــع الشــكل البيــاين
م 5.)13-4وتظهــر ســمتان الفتتــان لالنتبــاه:

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١٤-٤

•الفجــوات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان مــن بيــن األوســع علــى مســتوى
العــامل — حيــث إن درجــة املؤشــر تقــل بكثيــر عــن غيرهــا
يف املناطــق الناميــة ،بمــا فيهــا منطقــة القوقــاز وآســيا
الو ســطى6 .
•اتســعت الفجــوات يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
يف الســنوات األخيــرة .غيــر أن هنــاك قــدر كبيــر مــن التفــاوت
داخــل املنطقــة )1( :الفجــوات متســعة بصفــة خاصــة يف كل
مــن باكســتان وســوريا واليمــن ،بينمــا ال توجــد فــروق تُذكــر
بين الفجوات يف األردن ولبنان ويف سائر املناطق ،و()2
اتســعت الفجــوات يف ســوريا ،علــى امتــداد العقــد املاضــي،
وحتســنت بصــورة ملموســة يف بعــض البلــدان (يف مصــر
علــى ســبيل املثــال).

وتشــهد أيضــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان عــدم مســاواة علــى مســتوى
املناطــق اخملتلفــة يف احلصــول علــى اخلدمات األساســية.
ومــن أهــم اجلوانــب يف قيــاس درجــة الشــمول كيفيــة تقاســم
الوصــول إىل اخلدمــات األساســية (املــاء والصــرف الصحــي)
عبــر املناطــق اخملتلفــة يف بلــد معيــن:
•نســبة الريــف إىل احلضــر يف احلصــول علــى مصــادر
ميــاه أفضــل ،تتشــابه ،يف املتوســط ،يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى مــع النســبة يف غيرهمــا مــن
املناطــق الناميــة ،وهــي أفضــل بكثيــر مــن إفريقيــا جنــوب
الصحــراء (الشــكل البيــاين م .)14-4ومــع هــذا ،حتجــب هذه

 5راجــع «تقريــر الفجــوة بيــن اجلنســين يف العــامل» الصــادر عــن
املنتــدى االقتصــادي العاملــي لالطــاع علــى تفاصيــل بنــاء املؤشــر.
 6يشــير انخفــاض الدرجــة يف املؤشــر إىل اتســاع الفجــوات بيــن
ا جلنســين .
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳊﻀﺮ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر
ﻣﻴﺎه أﻓﻀﻞ

)ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ١٠٠
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳊﻀﺮ(
١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺻﻔﺮ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

االجتاهــات العامــة فروقــا بــارزة بيــن البلــدان ،وال ســيما
يف جمموعــة البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،حيــث
تتــراوح نســبة ســكان الريــف إىل احلضــر احلاصلــة علــى
مصــادر ميــاه أفضــل بيــن أقــل مــن  %62يف أفغانســتان
و %100يف لبنــان.

•نســبة الريــف إىل احلضــر يف احلصــول علــى خدمــات
أفضــل للصــرف الصحــي يف البلــدان املســتوردة للنفــط
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان مــن أدنــى النســب علــى مســتوى العــامل ،وال
توجــد نســبة أقــل منهــا إال يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء
(الشــكل البيــاين م .)15-4ويتناقــض هــذا الوضــع مــع
جتربــة البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،حيــث حققــت تقدمــا ملموســا علــى مــدى
العقديــن املاضييــن لتصبــح نســبة الريــف إىل احلضــر يف
احلصــول علــى خدمــات أفضــل للصــرف الصحــي اآلن مــن
بيــن أعلــى النســب علــى مســتوى املناطــق الناميــة.

املرفق  -4قياس درجة الشمول يف  MENAPوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١٥-٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳊﻀﺮ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

)ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ١٠٠
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳊﻀﺮ(
١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

آﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﺻﻔﺮ

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

نحو نتائج أفضل

برغــم مــا يظهــره التشــخيص مــن كثيــر مــن النتائــج
املشــجعة ،إال أن هنــاك حاجــة واضحــة إىل وضــع
سياســات ملعاجلــة جمــاالت يمكــن فيهــا حتســين مســتوى
الشــمول .فــع تراجــع معــدالت الفقــر وتقلــص عــدم املســاواة يف
الدخــل ،يظــل ارتفــاع البطالــة وانخفــاض املشــاركة يف القــوى
العاملــة مــن اجملــاالت املثيــرة للقلــق يف كثيــر مــن البلــدان.
إضافــة إىل ذلــك ،هنــاك تأخــر يف احلصــول علــى خدمــات مثــل
الكهربــاء واملــاء والتعليــم والتمويــل .وال تــزال هنــاك معانــاة مــن
احلرمــان بصفــة خاصــة يف بعــض الفئــات ،كالنســاء والشــباب
وســكان الريــف.
ومــن شــأن النهــوض بالنمــو االقتصــادي أن يعــزز
احتمــاالت توفيــر فــرص العمــل .فارتفــاع معــدالت النمــو

االقتصــادي بشــكل مســتمر ســيولد املزيــد مــن فــرص العمــل
ويحفــز علــى االنضمــام إىل القــوى العاملــة ،بمــا يف ذلــك حتفيــز
النســاء والشــباب .ورغــم اختــاف سياســات تعزيــز النمــو مــن بلــد
إىل آخــر ،فإنهــا ستشــمل يف الغالــب إيجــاد حيــز مــايل لزيــادة
اإلنفــاق علــى اجملــاالت ذات األولويــة (الصحــة والتعليــم والبنيــة
التحتيــة) ،وسياســات لزيــادة التكامــل التجــاري ،وحتســين منــاخ
األعمــال ،وإصــاح أســواق العمــل7.

ويتعيــن التأكيــد بشــكل خــاص علــى أهميــة توســيع نطــاق
احلصــول علــى اخلدمــات .ويتعيــن التركيــز بقــوة علــى حجــم
االســتثمارات العامــة وكفاءتهــا ملعاجلــة الفجــوات الكبيــرة
يف توفيــر الكهربــاء واملــاء والتعليــم (املرفــق الثــاين) .ويمكــن
حتســين إمكانيــة احلصــول علــى التمويــل بتعجيــل وتيــرة
إصالحــات البنــى التحتيــة القانونيــة واملاليــة ،واســتحداث
منتجــات مصممــة خصيصــا للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة،
وتوســيع القطــاع املــايل غيــر املصــريف ،وتوفيــر برامــج لضمــان
االئتمــان مصممــة بعنايــة (املرفــق الثالــث).

ويتعيــن أن تــويل البلــدان اهتمامــا خاصــا للفئــات
املســتبعدة .علــى ســبيل املثــال ،يمكــن تشــجيع مشــاركة اإلنــاث
يف القــوى العاملــة مــن خــال حتســين إمكانيــة حصــول الفتيــات
علــى فــرص التعليــم ورفــع مســتوى جودتــه ،وإجــراء إصــاح
تشــريعي لضمــان تكافــؤ فــرص احلصــول علــى عمــل ،وضمــان
املســاواة يف األجــور مقابــل العمــل املماثــل ،ومنــح إجــازة كافيــة
للوالديــن وتوفيــر خدمــات لرعايــة الطفــل بأســعار معقولــة (راجع
اإلطــار  3-1يف عــدد نوفمبــر  2013مــن تقريــر االقتصــاد
اإلقليمــي) .والسياســات الراميــة إىل تخفيــف بطالــة الشــباب
يمكــن أن تشــمل سياســات فعالــة موجهــة بدقــة يف ســوق العمــل،
مثــل التدريــب واالستشــارات حــول دخــول ســوق العمــل ،وبرامــج
التدريــب الداخلــي بــدون مقابــل لتمهيــد االنتقــال مــن مرحلــة
الدراســة إىل العمــل .ويف حــاالت اتســاع الفجــوات بيــن ســكان
الريــف واحلضــر يف احلصــول علــى اخلدمــات ،يمكــن توجيــه
االســتثمارات العامــة نحــو املناطــق التــي تعــاين مــن احلرمــان.

 7لالطــاع علــى مناقشــة مفصلــة حــول قضايــا السياســات ،راجــع
املرفــق األول والثــاين واخلامــس يف تقريــري  ،IMF 2014bو.2014e
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املرفق  -5التعاون والتكامل االقتصادي يف منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى
مــن شــأن التعــاون والتكامــل االقتصــادي ،داخــل منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ومــع املناطــق األخــرى ،أن يســاعد بلــدان املنطقــة علــى تدعيــم
مزاياهــا النســبية ،والوصــول إىل أســواق أكبــر وأســرع نمــوا ،وتخفيــض تكاليــف التجــارة املرتفعــة .غيــر أن املبــادرات الثنائيــة أو تلــك التــي تركــز
علــى نطــاق ضيــق تُعَـرِّض املنطقــة خملاطــر حتــول مســار التجــارة وإضعــاف آفاقهــا االقتصاديــة .وحتريــر النظــم التجاريــة املُقَيِّــدة املطبقــة يف
بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى علــى أســاس متعــدد األطــراف يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة يمكــن أن يعــود عليهــا بالنفــع ،بينمــا تواصــل تعزيز
التعــاون والتكامــل االقتصــادي اإلقليمــي .ومــع انفتــاح بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أمــام التجــارة ،قــد يتعيــن عليهــا تعديــل سياســاتها
االقتصاديــة الكليــة للحــد مــن تعــرض اقتصاداتهــا للصدمــات اخلارجيــة.

دواعي التعاون والتكامل االقتصادي
يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
مــن شــأن التعــاون والتكامــل االقتصــادي أن يــؤدي إىل
تعزيــز النمــو .وتتقاســم بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
الكثيــر مــن التحديــات االقتصاديــة :مــن حيــث كونهــا بلدانــا غيــر
ســاحلية ،ووعــورة أراضيهــا ،وقصــور تطــور بنيتهــا التحتيــة،
ولديهــا تركــة مــن مشــاركة القطــاع العــام بكثافــة يف أنشــطتها
االقتصاديــة .غيــر أنهــا تتســم كذلــك بالتنــوع الكبيــر يف أحجــام
اقتصاداتهــا ،ومســتويات تطورهــا ،ومواردهــا الطبيعيــة مــن
الطاقــة وامليــاه ،ونظــم سياســاتها االقتصاديــة .ومــن شــأن
التنــوع والتفــاوت بيــن بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
أن يكــون مصــدرا لديناميكيــة التعــاون والتكامــل االقتصــادي.
توثيــق التعــاون والتكامــل االقتصــادي يحقــق العديــد مــن
املنافــع احملتملــة:
•خفــض احلواجــز التجاريــة ،مــن خــال تطويــر املمرات
االقتصاديــة وحتســين الربــط بوســائل النقــل للحــد
مــن تكاليــف االنتقــال وعبــور احلــدود ،مــن املرجــح أن
يــؤدي إىل زيــادة التبــادل التجــاري وزيــادة تنــوع اإلنتــاج،
ويشــجع علــى حتريــر أســواق اخلدمــات.
•زيــادة التنــوع واتســاع األســواق ســيرفع مســتوى
املنافســة احملليــة ،ويســهل االبتــكار ،ويســهم يف بنــاء
سالســل إنتــاج عبــر احلــدود .وســتؤدي هــذه النتائــج

إعداد سيوك-هيون يون ،وقدم المساعدة البحثية سوليداد فيل-
زوبيمندي.
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بدورهــا إىل زيــادة الصــادرات املوجهــة خــارج املنطقــة
وتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل.
•تقويــة الروابــط املاليــة ســيوفر فرصــا أفضــل لتمهيــد
تقلبــات االســتهالك (تمويــل التجــارة) ،وحتقيــق الكفاءة يف
توزيــع رأس املــال (االســتثمار األجنبــي املباشــر) ،وتقديــم
خدمــات ماليــة يُعَ ـوَّل عليهــا (نظــم املدفوعــات الدوليــة).
•تســوية القضايــا اإلقليميــة مثــل هجــرة العمالــة
واحلصــول علــى مصــادر امليــاه .ومــع وجــود عــدد
كبيــر مــن املهاجريــن مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
الباحثيــن عــن فــرص عمــل يف االقتصــادات األفضــل
حــاال ،ســواء داخــل املنطقــة (كازاخســتان) أو خارجهــا
(روســيا) ،سيســهم التعــاون والتكامــل االقتصــادي يف احلــد
أو التخلــص مــن احلواجــز غيــر الرســمية واملؤسســية أمــام
هجــرة العمالــة .واملناهــج اإلقليميــة نحــو الترابــط بيــن
امليــاه والطاقــة يمكــن أن حتقــق كذلــك منافــع جمــة ،وتقلــل
احتمــاالت النــزاع مــن خــال رفــع مســتوى الكفــاءة يف
اإلدارة وزيــادة إمكانيــة االعتمــاد علــى توافــر هــذه املــوارد
الشــحيحة.
•توحيــد مزيــد مــن املعاييــر واحلفــاظ علــى
اإلصالحــات الهيكليــة .فمــن شــأن املنافــع االقتصاديــة
واالجتماعيــة للتعــاون االقتصــادي أن تعــزز اإلصالحــات
االقتصاديــة وتدعــم االلتــزام السياســي بمكافحــة الفســاد
واحلوكمــة الســليمة .وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يســاعد
بــدوره علــى توفيــر الزخــم السياســي إلجــراء مزيــد مــن
اإلصالحــات احملليــة .ويمكــن إعطــاء قــوة دافعــة أكبــر مــن
خــال املنافســة اإليجابيــة ووضــع معاييــر قياســية بيــن
بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى.
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تــدرك اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أن
العمــل متعــدد األطــراف الــذي تضفــي عليــه عضويــة منظمة
التجــارة العامليــة طابعــا رســميا يوفــر إطــارا قويــا لتطويــر
العالقــات االقتصاديــة الدوليــة مــن كثيــر مــن اجلوانــب.
وقــد ســعت بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل االنضمــام
إىل عضويــة منظمــة التجــارة العامليــة لتحســين قدرتهــا علــى
الدخــول إىل أســواق البلــدان املتقدمــة ،وإن كان التقــدم يف هــذا
الشــأن كان بطيئــا .وقــد انضمــت أرمينيــا وجورجيــا وجمهوريــة
قيرغيزســتان وطاجيكســتان إىل عضويــة منظمــة التجــارة
العامليــة ،ويُتوقــع انضمــام كازاخســتان يف وقــت قريــب .وحتقــق
أذربيجــان تقدمــا يف خطــوات االنضمــام إىل املنظمــة ،بينمــا
عمليتــي انضمــام تركمانســتان وأوزباكســتان ال تــزال يف
مرحلــة مبكــرة.
وبُذِلــت جهــود أخــرى لتحســين الروابــط اإلقليميــة،
وظهــرت بشــائر اكتســاب التعــاون اإلقليمــي زخمــا جديــدا
يف الســنوات األخيــرة.
•االحتــاد االقتصــادي األوراســي ( :)EEUيضــم هــذا االحتــاد
بيالروس وكازاخستان وروسيا وسيدخل إىل حيز التنفيذ
يف ينايــر  ،2015ويُبنــى علــى اجلماعــة االقتصاديــة
األوراســية التــي تأسســت عــام  2000واالحتــاد اجلمركــي
للجماعــة االقتصاديــة األوراســية الــذي تشــكل يف .2010
ويُتوقــع انضمــام أرمينيــا وجمهوريــة قيرغيزســتان
يف املســتقبل القريــب .ويتوخــي االحتــاد االقتصــادي
األوراســي حتقيــق حريــة حركــة الســلع واخلدمــات ورؤوس
األمــوال والعمالــة بيــن البلــدان األعضــاء .وجــاءت هــذه
املبــادرات بنــاء علــى جهــود ســابقة :تأســس بنــك التنميــة
األوراســي يف  2006لتمويــل تنميــة املــوارد والبنيــة
التحتيــة اإلقليميــة ،وتأســس صنــدوق مكافحــة األزمــة يف
 2008لدعــم جهــود بلــدان املنطقــة يف معاجلــة تداعيــات
األزمــة املاليــة العامليــة.
•برنامــج التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي آلســيا الوســطى
( :)CARECنشــأ مــن مبــادرة إقليميــة يف  ،1997ويضــم
يف عضويتــه حاليــا أفغانســتان وأذربيجــان والصيــن
وكازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان ومنغوليــا
وباكســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان.
ويركــز البرنامــج علــى تنميــة التجــارة اإلقليميــة وممــرات
النقــل والطاقــة ،ويهــدف إىل تعزيــز وتســهيل التعــاون

اإلقليمــي .ومــن الســمات املميــزة لهــذا البرنامــج مشــاركة
مؤسســات متعــددة األطــراف فيــه ،مثــل بنــك التنميــة
اآلســيوي ،ممــا يســمح بالتعــاون والتنســيق علــى مســتوى
البلــدان األعضــاء وكذلــك بيــن املؤسســات املاليــة الدوليــة
الرئيســية التــي تمــارس أنشــطتها يف املنطقــة.
•منظمــة شــنغهاي للتعــاون ( :)SCOأســس هــذه املنظمــة
يف  2001كل مــن الصيــن وكازاخســتان وجمهوريــة
قيرغيزســتان وروســيا وطاجيكســتان وأوزبكســتان.
وبرغــم أن تركيزهــا األساســي ينصــب علــى اخملــاوف
األمنيــة اإلقليميــة ،أضافــت املنظمــة إىل أهدافهــا يف
عــام  2003حتقيــق التنميــة والتعــاون االقتصــادي علــى
املســتوى اإلقليمــي.
تق ـدُّم التعــاون والتكامــل االقتصــادي يف ظــل االتفاقــات
الدوليــة القائمــة ،لكــن هنــاك عــدد مــن التحديــات.
•االحتــاد االقتصــادي األوراســي :تشــير األدلــة الســابقة إىل
وجــود كثيــر مــن التحديــات التــي حتــول دون جنــي البلــدان
األعضــاء للمنافــع الكاملــة مــن االحتــاد اجلمركــي وتعزيــز
التكامل االقتصادي بسبب عدم تماثل احلجم االقتصادي
للــدول األعضــاء وارتفــاع التعريفــات اخلارجيــة املشــتركة.
فإجمــايل النــاجت احمللــي يف كازاخســتان يبلــغ نحــو عُشــر
حجمــه يف روســيا ،وإجمــايل النــاجت احمللــي يف بيــاروس
نحــو ثلــث حجمــه يف كازاخســتان .واالرتفــاع الكبيــر
يف التعريفــات اخلارجيــة املشــتركة لالحتــاد اجلمركــي
األوراســي (يبلغ املتوســط املرجح البســيط  )%9.2يمكن أن
يــؤدي إىل ارتفــاع كبيــر يف تعريفــات البلــدان التــي يُحتمــل
انضمامهــا ،ويســفر بالتــايل عــن حتــول مســار التجــارة1.
•برنامــج التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي آلســيا الوســطى:
برغــم إحــراز بعــض التقــدم يف البنيــة التحتيــة املاديــة
يف جمــاالت االرتبــاط اإلقليمــي ويف احلصــول علــى
الطاقــة وامليــاه ،كان التقــدم بطيئــا يف جمــاالت حتســين
اجلوانــب القانونيــة والتنظيميــة للتجــارة والنقــل وإدارة
قطــاع الطاقــة .وعــاوة علــى ذلــك ،كان هنــاك ضعــف يف
الروابــط بيــن االســتراتيجية اإلقليميــة لبرنامــج التعــاون
االقتصــادي اإلقليمــي آلســيا الوســطى واســتراتيجيات
القطاعــات الوطنيــة.
 1متوســطات التعريفــات املرجحــة بالتجــارة يف نهايــة 2011
بلغــت  3.6يف أرمينيــا ،و %6.4يف أذربيجــان ،و %3.8يف جمهوريــة
فيرغيزســتان .وال تتوافــر بيانــات عــن طاجيكســتان وتركمانســتان
وأوزبكســتان.
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•منظمــة شــنغهاي للتعــاون :تُعنــى هــذه املنظمــة بصفــة
أساســية بقضايــا األمــن اإلقليمــي ،بينمــا حتظــى قضايــا
التكامــل االقتصــادي بقــدر أقــل مــن اهتمامهــا ،وهــو مــا
يرجــع إىل اختــاف وجهــات النظــر واالهتمامــات بقضايــا
عبــور النفــط والغــاز يف املنطقــة .وتســتند قاعــدة صنــع
القــرار يف منظمــة شــنغهاي للتعــاون إىل مبــادئ توافــق
اآلراء وعــدم التدخــل ،بمــا يشــوب ذلــك مــن قصــور يف
تســوية النزاعــات بيــن البلــدان األعضــاء ،مثــل عبــور احلــدود
وقضايــا إدارة امليــاه اإلقليميــة.
ويف الواقــع العملــي ،فــإن منافــع تزايــد حجــم الســوق مــن
خــال التكامــل االقتصــادي مل تتحقــق بصــورة كاملــة
بعــد .وبرغــم مــا حققتــه منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
مــن تقــدم ملمــوس نحــو التكامــل مــع العــامل اخلارجــي ،فــإن
التجــارة البينيــة داخــل املنطقــة مل تلحــق بــه بعــد .فتراجعــت
حصــة التجــارة البينيــة داخــل منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
مقارنــة بالتجــارة العامليــة الكليــة للمنطقــة تراجعــا كبيــرا علــى
امتــداد العقديــن املاضييــن ومل تواكــب وتيــرة النمــو االقتصــادي
الســريع يف املنطقــة (الشــكالن البيانيــان م 1-5وم.)2-5
ويتناقــض انخفــاض التجاريــة البينيــة داخــل منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى مــع تزايــد عــدد البلــدان يف رابطــة أمم جنــوب
شــرق آســيا (آســيان) .وحتقــق اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى منفعــة مــن التجــارة مــع اثنيــن مــن الشــركاء التجارييــن
الرئيســيين ،همــا الصيــن وروســيا (ومــع االحتــاد األوروبــي
بالنســبة لبعــض بلــدان املنطقــة) ،أكثــر ممــا حتققــه مــن منافــع
مــن التجــارة داخــل املنطقــة (الشــكل البيــاين م.)3-5
شــهدت جتــارة منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــع
الصيــن نمــوا ســريعا يف الســنوات األخيــرة .وأصبحــت
الصيــن الشــريك التجــاري الرئيســي لبلــدان املنطقــة ،متجــاوزة
روســيا واالحتــاد األوروبــي .ويرجــع اتســاع نطــاق مشــاركة
الصيــن مــع بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل النمــو
االقتصــادي للصيــن وتزايــد احتياجاتهــا مــن الطاقــة ،فــازداد
حجــم جتارتهــا مــع املنطقــة علــى مــدى العقــد املاضــي انعكاســا
بصفــة أساســية لتزايــد صــادرات النفــط والغــاز واملنتجــات
الزراعيــة واملــواد اخلــام مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل
الصيــن ،وتزايــد واردات املنطقــة مــن الســلع املصنعــة ،ومعظمهــا
ســلع اســتهالكية .وبرغــم ذلــك ال تــزال روســيا مــن الوجهــات
املهمــة لبعــض الســلع ،مثــل املالبــس واملشــروبات الروحيــة،
مــن الصناعــات التحويليــة املُنْشــئة لفــرص العمــل يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ومصــدرا لــواردات املنطقــة مــن الســلع
املُصَنَّعــة (اجلــدول م.)1-5
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ١-٥

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺠﺎرة(

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

راﺑﻄﺔ أﱈ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ )آﺳﻴﺎن(

٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

١٩٩٢
١٩٩٦
٢٠٠٠
٢٠٠٤
٢٠٠٨
٢٠١٢
اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎرة،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٢-٥

ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ
)(٪

إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٠٫٠٦
٠٫٦
٠٫٠٥
٠٫٥
٠٫٠٤
٠٫٤
٠٫٠٣
٠٫٣
٠٫٠٢
٠٫٢
٠٫٠١
٠٫١
٠٫٠٠
٠٫٠
٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢
اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ،
وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٣-٥

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٠و٢٠١٣
) ٪ﻣﻦ اجملﻤﻮع(
أﺧﺮى

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺎم ٢٠١٣

روﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺎم ٢٠٠٠

اﳌﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎرة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٤-٥
ﺑﻠﺪان ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ:
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات
)(٪
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺘﺴﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

املرفق  -5التعاون والتكامل االقتصادي يف CCA

اجلدول م :1-5منطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
حتول مسار التجارة من روسيا إىل الصين

( %من إجمايل الناجت احمللي ملنطقة القوقاز وآسيا الوسطى)
2012
2000
2.6
0.3
صادرات النفط والغاز إىل الصين
0.2
4.6
صادرات النفط والغاز إىل روسيا
3.3
0.8
صادرات املنتجات الزراعية واملواد اخلام إىل الصين
0.8
4.7
صادرات املنتجات الزراعية واملواد اخلام إىل روسيا
6.2
1.3
واردات السلع املصنعة من الصين
8.5
14.5
واردات السلع املصنعة من روسيا
3.3
2.7
صادرات السلع املصنعة إىل الصين
3.0
5.5
صادرات السلع املصنعة إىل روسيا
املصــادر :قاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األساســية ،وحســابات خبــراء صنــدوق
النقــد الــدويل.

عوامل عدة تفسر بطء وتيرة التكامل
اإلقليمي
•تمتلــك اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
هيــاكل منتجــات متشــابهة .وتــكاد بلــدان املنطقــة
يف كل جمموعــة فرعيــة تُصَ ـدِّرُ نفــس اجملموعــة مــن
الســلع ،ومعظمهــا إمــا ســلع أوليــة أو معــادن .كذلــك تتركــز
الصــادرات نحــو وجهــات قليلــة (الشــكالن البيانيــان
م 4-5وم .)5-5وعلــى العكــس مــن ذلــك ،ففــي منطقــة
رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا (آســيان) ،تبلــغ حصــة الســلع
الوســيطة مــا يصــل إىل  %40مــن التجــارة البينيــة داخــل
املنطقــة ،مــع اعتمــاد سلســلة املنتجــات بدرجــة كبيــرة علــى
اليابــان والصيــن.
•وال تــزال تكاليــف التجــارة البينيــة يف املنطقــة
عاليــة .ويواجــه معظــم بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى حواجــز جغرافيــة ومناخيــة صعبــة ،ممــا يــؤدي
إىل ارتفــاع تكلفــة النقــل واالتصــال ،وكذلــك طــول الفتــرة
الزمنيــة للعبــور والتســليم ،بمــا فيهــا فتــرة االنتظــار عنــد
احلــدود .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن حمدوديــة وضعــف البنيــة
التحتيــة املاديــة تضيــف إىل تكلفــة التجــارة (اجلــدول م-5
.)2
•كان التقــدم نحــو إلغــاء حواجــز عبــور احلــدود بطيئــا.
وباســتثناء جورجيــا ،كانــت مرتبــة معظــم بلــدان منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى يف مؤشــرات ممارســة األعمــال
للبنــك الــدويل عــام  2014قريبــة مــن أدنــى مؤشــرات
احلواجــز أمــام التجــارة عبــر احلــدود 2.وتعكــس هــذه
املرتبــة اإلجــراءات الشــاقة والروتيــن احلكومــي الثقيــل يف
معاجلــة وثائــق االســتيراد والتصديــر.
 2جــاءت أرمينيــا يف املرتبــة  ،117وأذربيجــان  ،168وجورجيــا ،43
وكازاخســتان  ،186وجمهوريــة قيرغيزســتان  ،182وطاجيكســتان
 ،188وأوزبكســتان  189مــن جممــوع  189بلــدا.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٤-٥

ﺑﻠﺪان ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ:
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات
)(٪

أﺧﺮى
اﳌﻌﺎدن
اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﻛﺎزاﺧﺘﺴﺎن

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ م ٥-٥

ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ:
ﺑﻠﺪانم ٥-٥
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ
١
ﺣﺼﺔﺷﺮﻛﺎء ﲡﺎرﻳﻴﻦ
ﺛﻼﺛﺔ
وآﺳﻴﺎأﻛﺒﺮ
اﻟﻘﻮﻗﺎز إﱃ
اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻮﺳﻄﻰ:
ﺣﺼﺔﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻠﺪان ﳐﺘﺎرة

ﳎﻤﻮع
اﻟﺼﺎدراتﻣﻦ
)٪
اﻟﺼﺎدرات(ﲡﺎرﻳﻴﻦ١
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻛﺎء
إﱃ أﻛﺒﺮ
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات(
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻛﺎزاﺧﺘﺴﺎن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻷﱈ
اﳌﺘﺤﺪة.
أﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﲡﺎرﻳﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻛﺎزاﺧﺘﺴﺎن

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

٧٥
٥٠
٢٥

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
 ١أﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﲡﺎرﻳﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان.

اجلدول م :2-5تكاليف التجارة البينية داخل
املناطق
القوقاز
وآسيا
الوسطى

%162

(تكاليف التجارة املكافئة للتعرفة يف )2007

رابطة أمم
رابطة
جنوب شرق
التعاون
آسيا
اإلقليمي يف
جنوب آسيا

%150

%61

شرق آسيا

%128

اتفاقية
أمريكا
الشمالية
للتجارة
احلرة

%62

االحتاد
األوروبي 5

%72

املصدر:اللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةآلسياواحمليطالهادئالتابعةلألمماملتحدة،تقرير"تكاليف
التجــارة البينيــة داخــل املناطــق يف آســيا ".)Intra-regional Trade Costs in Asia, 2010( 2010 ،
ملحوظــة :القوقــاز وآســيا الوســطى (يف هــذا اجلــدول :أرمينيــا وأذربيجــان وجورجيــا
وكازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان) ،ورابطــة التعــاون اإلقليمــي يف جنــوب
آســيا (بنغالديــش والهنــد وباكســتان وســري النــكا) ،ورابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا
(إندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن وتايلنــد) ،وشــرق آســيا (الصيــن واليابــان وكوريــا
ومنغوليــا) ،واالحتــاد األوروبــي( 5فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وإســبانيا واململكــة املتحــدة).

وهنــاك عوامــل مؤسســية أخــرى تعرقــل التعــاون
االقتصــادي .فــأدت التوتــرات بيــن بلــدان منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،بمــا فيهــا النزاعــات علــى األراضــي (ناغورنــو-
93

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
كارابــاخ) أو مــوارد امليــاه والطاقــة (طاجيكســتان وأوزبكســتان)
إىل عرقلــة التعــاون االقتصــادي يف املاضــي وربمــا ســيكون
مــن الصعــب التغلــب عليهــا يف املســتقبل .كذلــك أدت التحديــات
يف جمــايل املســاءلة والفســاد إىل صعوبــة توفيــر بيئــة مواتيــة
لألعمــال.

فجــوات الدخــل الكبيــرة بيــن بلــدان املنطقــة والسياســات املُقَيِّــدة
للهجــرة .وفيمــا يخــص برنامــج التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي
آلســيا الوســطى ،فــإن حتقيــق تقــدم ملمــوس يتوقــف علــى بلــوغ
مســتوى أقــوى مــن الشــعور بامللكيــة القُطْريــة ،وإدخــال البرنامــج
يف جــدول األعمــال املعنــي بالتنميــة علــى املســتوى الوطنــي.

اآلفاق املتوقعة

انعكاسات السياسات

يعتمــد جنــاح التكامــل االقتصــادي يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى علــى مــدى إمكانيــة مشــاركة جميــع
الشــركاء التجارييــن علــى أســاس مــن التعــاون :الصيــن
واالحتــاد األوروبــي وروســيا .واآلفــاق املتوقعــة التســاع
نطــاق التكامــل وبــروز املنطقــة باعتبارهــا «جســر بــري» يف
القــارة األوراســية ســيتوقف علــى التعــاون بيــن بلــدان منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى وكذلــك بيــن بلــدان اجلــوار التــي تهــم
املنطقــة .وســعت هــذه البلــدان حتــى اآلن غالبــا إىل اتخــاذ
مبــادرات تعــاون «حصريــة» مــع املنطقــة .وأنشــأت روســيا
مؤخــرا صنــدوق تنميــة بقيمــة  1مليــار دوالر أمريكــي مــن أجــل
جمهوريــة قيرغيزســتان كجــزء مــن خطــط اجلمهوريــة لالنضمــام
إىل االحتــاد االقتصــادي األوراســي .كذلــك كان الدعــم املــايل
كبيــر احلجــم مــن روســيا ملشــروعات الطاقــة ومشــروعات
البنيــة التحتيــة األخــرى موضــع نقــاش عندمــا قــررت أرمينيــا
االنضمــام إىل االحتــاد اجلمركــي األوراســي يف  .2013كذلــك
وســعت الصيــن نطــاق اتفاقاتهــا االقتصاديــة مــع كثيــر مــن
بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى يف جمــال االســتثمار،
وخاصــة يف قطــاع الطاقــة .كذلــك تمثــل اخملــاوف املرتبطــة
بقضايــا عبــور احلــدود واحتمــاالت نشــأة خــاف عرقــي ودينــي
مصــدر قلــق رئيســي بالنســبة للصيــن.
لــن يكــون دفــع جهــود التعــاون والتكامــل االقتصــادي
باألمــر الهيــن ،نظــرا ملــا تتســم بــه هــذه العمليــة مــن
تعقيــدات علــى مســتويات متعــددة .وخيــر مثــال علــى ذلــك
االحتــاد االقتصــادي األوراســي :برغــم توقيــع املعاهــدة ،ال
يــزال يتعيــن املوافقــة علــى تفاصيــل خمتلفــة ،وال ســيما تلــك
املتعلقــة بحريــة حركــة رؤوس األمــوال والعمالــة واملســاواة يف
فــرص التعليــم .وال يــزال اإلبهــام وعــدم وضــوح املســار يشــوبان
االتفاقــات الثنائيــة حــول «االســتثناءات »،وهــي الســلع التجارية
املســتبعدة مــن التعريفــات اخلارجيــة املشــتركة لالحتــاد
اجلمركــي األوراســي واإللغــاء التدريجــي .ومــن مصــادر القلــق
األخــرى االفتقــار إىل الوضــوح يف مــدى االتســاق ،أو يف االتفــاق
علــى جــدول زمنــي التخــاذ خطــوات يف جمــاالت السياســات
األخــرى (السياســة الضريبيــة والتنظيــم املــايل) .وســيكون مــن
الصعــب حتقيــق حريــة حركــة العمالــة يف األجــل القصيــر بســبب

94

ينبغــي أن تمضــي بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
قُدُمــا نحــو حتريــر أنظمتهــا التجاريــة املُقَيِّــدة علــى أســاس
متعــدد األطــراف يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة.
وانضمــام مزيــد مــن بلــدان املنطقــة إىل منظمــة التجــارة العامليــة
ســيتيح إطــارا مشــتركا لسياســات التجــارة املنهجيــة ،وكذلــك
الوصــول إىل آليــة قويــة متعــددة األطــراف لتســوية املنازعــات.
ومــن شــأن االنضمــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة أن يعــود
بمزيــد مــن املنافــع حيــث يشــجع علــى انتهــاج سياســات حــرة
ومعاقبــة النكــوص عــن الوفــاء بااللتزامــات.
ومبــادرات التكامــل اإلقليمــي ينبغــي أن تكملهــا
إصالحــات هيكليــة لتشــجيع االنفتــاح ،مــع مراعــاة
مواطــن اخلطــر احملتملــة واملقترنــة بزيــادة االنفتــاح
اخلارجــي .وتشــير التجــارب يف مناطــق أخــرى إىل أن جنــاح
التكامــل االقتصــادي يتوقــف علــى إجــراء إصالحــات هيكليــة
مكملــة طموحــة وحاســمة ،بمــا يف ذلــك وضــع آليــات مالئمــة
للحوكمــة وبنــاء مؤسســات ســليمة .ويلــزم إجــراء إصالحــات
أقــوى لتمكيــن الســوق وتعميــق الســوق كركيــزة ملواصلــة تشــجيع
االنفتــاح بتخفيــف وطــأة القيــود الرئيســية مثــل الفســاد ،وعــدم
كفايــة مهــارة العمالــة ،وضعــف البنيــة التحتيــة .وينبغــي أن
يكمــل هــذه اإلصالحــات الهيكليــة تشــجيع االلتزامــات السياســية
القويــة واجلهــود اجلذريــة نحــو حتقيــق التكامــل ،بمشــاركة
األفــراد وشــركات القطــاع اخلــاص واملنظمــات غيــر احلكوميــة
واألطــراف املعنيــة األخــرى .ويلــزم كذلــك تقويــة وحتديــث األطــر
االقتصاديــة الكليــة ونظــم الســامة االحترازيــة بالتــوازي مــع
زيــادة االنفتــاح والتكامــل ،وخاصــة يف ظــل تعــرض بلــدان
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى لصدمــات خارجيــة مشــتركة
بســبب حمدوديــة تنــوع أنشــطتها وروابطهــا مــع نفــس الشــركاء
التجارييــن اإلقليمييــن .إن زيــادة التكامــل بيــن بلــدان متشــابهة
يمكــن أن يــؤدي إىل مواجهــة صدمــات أســوأ ،وكذلــك تغيــر اجتــاه
التدفقــات الرأســمالية علــى نحــو مفاجــئ يمكــن أن يحفــز دورات
االنتعــاش والركــود ،وخاصــة يف البلــدان ذات القطاعــات املاليــة
األقــل تطــورا .ومــن شــأن التــدرج واملرونــة يف تنفيــذ مبــادرات
التكامــل أن يســاعد علــى تخفيــف وطــأة هــذه اخملاطــر.

