ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ )(٢٠١٣
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )(٢٠١٣
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
٣٠٫٦
٦٧٩
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
١٨٢٫٦
١,٢٧٥

اﻟﻜﻮﻳﺖ
٣٫٩
٤٥,١٨٩

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
١٫٢
٢٧,٩٢٦
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
٢٫٠
 ٩٨,٩٨٦اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٣٫٦
اﳌﺘﺤﺪة ٢١,٤٥٦
اﻟﻴﻤﻦ
٩٫٠
٢٦٫٧
٤٤,٥٥٢
١,٥١٦
اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﻟﺒﻨﺎن
ﺳﻮرﻳﺎ ٤٫٥
١٠,٠٧٧
إﻳﺮان
٧٧٫٠
٤,٧٦٩

اﻷردن
٦٫٥
٥,١٧٤

اﻟﻌﺮاق
٣٤٫٨
٦,٥٩٤

ﻣﺼﺮ
٨٣٫٧
٣,٢٤٣

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٠٫٠
٢٤,٩٥٣

ﺗﻮﻧﺲ
١٠٫٩
٤,٣١٧
ﻟﻴﺒﻴﺎ
٦٫١
١٠,٧٠٢

اﻟﺴﻮدان
٣٤٫٤
١,٩٤١
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
٠٫٩
١,٥٩٣

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؛ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .Microsoft Map Land
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أﺳﻤﺎء اﻟﺒﻠﺪان وﺣﺪودﻫﺎ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳋﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﳌﻐﺮب
٣٢٫٩
٣,١٦٠
اﳉﺰاﺋﺮ
٣٧٫٩
٥,٦٠٦

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
٣٫٧
١,١٢٨

 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان :زيادة تنويع االقتصاد واحلد من االعتماد على اإلنفاق املموَّل من النفط
أدى احتدام الصراعات يف العراق وليبيا إىل تعديل توقعات النمو لعام  2014يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان بخفضها بمقدار  0.75نقطة مئوية عن التوقعات الواردة يف عدد مايو  2014من تقرير ’’مستجدات آفاق
االقتصاد اإلقليمي‘‘ .ومع بلوغ معدل النمو  %2.5يف البلدان املصدرة للنفط ،يُتوقع أال يزيد هذا املعدل عن املستوى املُسجَلَّ العام املاضي
إال بصورة طفيفة ،يدعمه التعايف احلاصل يف إيران واستمرار النمو القوي يف دول جملس التعاون اخلليجي .ويُتوقع أن يكتسب النمو
مزيدا من القوة ليصل إىل نحو  %4يف العام القادم ،بافتراض حتسن األوضاع األمنية وتعايف اإلنتاج النفطي يف البلدان غير األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي ،ال سيما ليبيا والعراق .ويف البيئة األمنية الراهنة ،تخضع هذه التوقعات ألجواء كثيفة من انعدام اليقين.
ويؤدي تراجع اإليرادات النفطية وتزايد اإلنفاق احلكومي إىل إضعاف مراكز املالية العامة .ومن شأن ضبط أوضاع املالية العامة أن
يُكْسِب البلدان صالبة أمام تراجع أسعار النفط ويساعدها على تقاسم ثروتها النفطية مع أجيال املستقبل .وتواجه بعض البلدان غير
األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي حاجة ملحة إىل السحب من مدخراتها يف األجل القريب لإلنفاق على بنود أساسية .واحلد من اعتماد
النمو االقتصادي املستمر على ارتفاع أسعار النفط يقتضي االضطالع بإصالحات هيكلية تعزز التنويع االقتصادي والنمو االحتوائي.

تزايد النمو يف عام  2015يعتمد على
حتسُّن األوضاع األمنية
يُتوقع أن يزيد النمو االقتصادي بصورة طفيفة بمقدار
 0.25نقطة مئوية ليصل إىل  %2.5هذا العام .وقد عُدِّلت
توقعات النمو بخفضها بمقدار  0.75نقطة مئوية عن
التوقعات الواردة يف عدد مايو  2014من تقرير ’’مستجدات
آفاق االقتصاد اإلقليمي‘‘ فيما يُعزى بالدرجة األوىل إىل
تراجع النشاط االقتصادي يف العراق وليبيا نتيجة الحتدام
الصراعات .وتزايد التناقض يف عام  2014يف األداء
االقتصادي بين دول جملس التعاون اخلليجي والبلدان
غير األعضاء يف اجمللس نتيجة ملا جنم عن الصراعات
من انتكاسات إضافية يف إنتاج النفط يف العراق وليبيا،
يف حين اكتسب النشاط االقتصادي يف أعضاء اجمللس
قوة أكبر من املتوقع مع قيام هذه البلدان بتعويض قصور
إنتاج النفط يف البلدان غير األعضاء يف اجمللس وإقدامها
أيضا على زيادة اإلنفاق العام (الشكل البياين .)1-1
ً
ويُتوقع أن يتعزز النمو ليصل إىل نحو  %4يف عام ،2015
يدعمه حدوث حتوُّل متوقع يف إنتاج النفط يف البلدان غير
األعضاء يف اجمللس ،وهو ما يتوقف على حتسُّن األوضاع
األمنية.
·يُتوقع أن تسجل دول جملس التعاون اخلليجي
معدل نمو قدره  %4.5يف عامي  2014و .2015
ويُتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز
أعده ألبرتو بيهار وهارالد فينغر ،بمساعدة بحثية من برايان
هيالند.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-١

ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻌﺎﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

)إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي (٪
ﺑﻠﺪان MENAP

اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

–١

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

املستويات احلالية (املرتفعة بالفعل) مع استجابة
هذه البلدان الضطرابات اإلمداد يف البلدان غير
األعضاء يف اجمللس .وسيظل النمو يف القطاعات
غير النفطية مرتفعا يف حدود  %6يف عامي 2014
و  .2015ويلقى االستهالك واالستثمار احملليين
دعما من تزايد اإلنفاق الرأسمايل احلكومي وارتفاع
رواتب موظفي القطاع العام ،إىل جانب التوسع
الكبير يف االئتمان املقدم للقطاع اخلاص يف
كثير من البلدان .ويُتوقع أن تواصل مشاريع البنية
التحتية العمالقة ،ال سيما يف قطر واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،بدعم التوسع
القوي يف قطاعات السياحة والنقل والتشييد وجتارة
اجلملة/التجزئة.
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ويُتوقع أن يؤدي تراجع أسعار الغذاء العاملية إىل احتواء
التضخم على الرغم من تزايد معدالت النمو االقتصادي.
ويتسق ذلك مع األنماط املشهودة يف السنوات األخيرة ،حين
مل تؤد زيادة سرعة النمو االقتصادي إىل زيادة التضخم
(الشكل البياين .)2-1
·يف دول جملس التعاون اخلليجي ،يُتوقع أن تظل معدالت
التضخم قريبة من  %3نتيجة لربط أسعار الصرف،
والبيئة التضخمية العاملية احلميدة ،واالعتماد على
الواردات ،وتوظيف أعداد وفيرة من العمالة املهاجرة يف
قطاع السلع غير التجارية ،على الرغم من ارتفاع أسعار
املساكن وسرعة نمو االئتمان يف بعض البلدان .وال تزال
أسعار الصرف احلقيقية مستقرة نسبيا (الشكل البياين
.)3-1
·شهد عدد كبير من البلدان غير األعضاء يف جملس
ارتفاعا يف معدالت التضخم بسبب
التعاون اخلليجي
ً
نقص السلع الناجت عن صدمات يف اإلمداد ترجع إىل
الصراعات أو اضطراب التجارة أو سوء الطقس .ونتج عن
ذلك ارتفاع سعر الصرف احلقيقي يف كثير من البلدان.
ومع بدء تعايف إيران من الركود التضخمي ،يُتوقع أن
يؤدي انخفاض معدل التضخم فيها إىل خفض املعدل
اجململ للتضخم يف البلدان غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي إىل نحو  %12يف عام  .2014ولكن
يُتوقع أن يظل جممل التضخم يف البلدان غير األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي مرتفعا يف حدود %13
18

)ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(٪ ،
اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
٢٠
٢٠١٢
٢٠١٣
١٨
١٦
٢٠١١
١٤
٢٠١٠
٢٠١٤
٢٠٠٩
١٢
٢٠١٥
١٠
٨
٢٠١٤
٦
٢٠١٠
٢٠١٣
٤
٢٠١١
٢٠٠٩
٢٠١٢
٢
٢٠١٥
ﺻﻔﺮ
٤
٦
٨
ﺻﻔﺮ
٢

اﻟﺘﻀﺨﻢ

·يف املقابل ،أدى تدهور األوضاع األمنية يف بعض البلدان
غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي إىل تعديل
التوقعات بخفضها بمقدار  2.25نقطة مئوية لتصل إىل
 %0.25برغم عودة إيران إىل تسجيل معدالت نمو موجبة.
ففي العراق ،يتوقع أن يؤدي احتالل املقاتلين ملدن مهمة
يف الشمال إىل خفض إجمايل الناجت احمللي للبالد بمقدار
 2.75نقطة مئوية يف عام ( 2014اإلطار  ،)1-1ويف
ليبيا اضطرب إنتاج النفط مرة أخرى نتيجة الستمرار
االضطراب والصراع السياسي ،ويعاين اليمن من تخريب
املنشآت النفطية ومن اجلفاف .وقد أبدى االقتصاد
اإليراين عالمات على التعايف عقب الركود الذي شهدته
إيران يف الفترة  2013-2012نتيجة لفرض العقوبات،
هشا .ويمكن أن يرتفع النمو يف
إال أن التعايف ال يزال
ً
البلدان غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي إىل نحو
 %3يف عام  ،2015بشرط أن تسمح األوضاع األمنية
بحدوث ارتداد إيجابي يف إنتاج النفط يف العراق وليبيا
واليمن .إال أن هذا االفتراض يخضع لقدر كبير من عدم
اليقين ،على النحو املبين يف املناقشة أدناه.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-١

زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﱂ ﺗﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-١

ﺑﻠﺪان  MENAPاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ :أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
)ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ (١٠٠=٢٠١٠

ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﻴﻤﻦ
إﻳﺮان

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﺮاق

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٣ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

يف عام  2015نتيجة لوضع حدود قصوى على أسعار
الفائدة على الودائع وإصالح الدعم يف إيران ،وحدوث
مؤخرا يف اليمن ،ونقص
جفاف وارتفاع أسعار الوقود
ً
السلع العراق.
وقد أدت قوة األساسيات االقتصادية الكلية والتغيرات
املؤسسية يف دول جملس التعاون اخلليجي إىل جذب تدفقات
رأسمالية إليها .وأخذت فروق مبادالت خماطر االئتمان
والعائدات طويلة األجل تنخفض منذ بداية عام .2014
وباملثل ،حققت أسواق األسهم يف دول جملس التعاون
اخلليجي مكاسب كبيرة يف النصف األول من العام ،ال سيما
يف اإلمارات العربية املتحدة ،حيث ارتفع مؤشر دبي بأكثر من
 %50يف األشهر األربعة األوىل قبل أن يشهد تصحيحا .وكان

 -١البلدان المصدرة للنفط في  :MENAPزيادة تنويع االقتصاد والحد من االعتماد على اإلنفاق المموَّل من النفط

اإلطار 1-1

االنعكاسات االقتصادية للصراع يف العراق
احتدم الصراع وتفاقمت حدة األزمة اإلنسانية يف العراق خالل فصل الصيف .فقد أحكم مقاتلو الدولة اإلسالمية سيطرتهم
على مناطق يف الشمال والغرب وعلى احلدود مع سوريا .وأدت هجماتهم على املناطق التي تسيطر عليها حكومة كردستان اإلقليمية
واضطهادهم لألقليات الدينية إىل قيام الواليات املتحدة بشن غارات جوية .وحسب الوضع يف أغسطس ،كان عدد الذين لقوا مصرعم
جتاوز  10آالف شخص وعدد النازحين نحو  1.8مليون عراقي حتى ذلك التاريخ يف عام  ،2014لتضاف أعدادهم إىل عدد الالجئين
السوريين البالغ  225ألف شخص فروا إىل العراق من الصراع املدمر الدائر يف سوريا (راجع اإلطار  1يف عدد مايو  2014من تقرير
’’مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي .)‘‘2014
ونتيجة للقتال ،يُتوقع انكماش االقتصاد يف عام  .2014فقد أدى الصراع إىل إيقاف التوسع يف إنتاج العراق من النفط ،الذي
يُتوقع أن ينخفض بصورة طفيفة إىل  2.9مليون برميل يوميا ،يف حين يُتوقع أن تظل الصادرات البالغة  2.4مليون برميل يوميا قريبة
أيضا أن يتحول نمو إجمايل الناجت احمللي غير النفطي إىل معدالت سالبة ،مقارنة بالنمو البالغ أكثر
من مستوى العام املاضي .ويرجح
ً
من  %7يف عام  ،2013مع ما يفضى إليه الصراع من تقويض الثقة وإرباك إمدادات الوقود والكهرباء وزيادة تكاليف التجارة والتوزيع
وخفض االستثمار .وتواجه موازنة احلكومة ضغوطا نتيجة لإلنفاق األمني واألزمة اإلنسانية ،يف حين تراجعت اإليرادات النفطية؛ إال
أن أسواق النقد األجنبي ظلت مستقرة على الرغم من ورود تقارير تفيد بحدوث بعض عمليات سحب للودائع.
وترجئ األزمة حاليا اخلطط متوسطة األجل لزيادة إنتاج
النفط .ويبدو أنه قد تم يف الوقت الراهن احتواء تأثير الصراع
يف األجل القريب على إنتاج النفط والصادرات .وأدت زيادة
الصادرات من احلقول اجلنوبية (البعيدة عن القتال) حتى اآلن
إىل تعويض اخلسائر الناجمة عن أعمال تخريب خط األنابيب يف
الشمال .إال أن تدهور الوضع األمني سيلحق الضرر بالقدرة الفنية
واإلدارية على توسيع إنتاج النفط وزيادة صادراته يف األجل
املتوسط (الشكل البياين  .)1-1-1ويُتوقع اآلن أال يزيد اإلنتاج
على  4.4مليون برميل يوميا يف عام  ،2019مقارنة بتوقع إنتاج
 5.6مليون برميل يوميا وفقا لعدد مايو  2014من تقرير ’’ آفاق
االقتصاد العاملي‘‘.

التداعيات اإلقليمية

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-١-١

اﻟﻌﺮاق :ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﻋﺪد ﺧﺮﻳﻒ  ٢٠١٤ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﻋﺪد رﺑﻴﻊ  ٢٠١٤ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

٨٠

يمكن أن يؤثر الصراع يف العراق على املنطقة من خالل قنوات متعددة ،على النحو التايل:

·االضطرابات األمنية قد تضعف الثقة :الصراع الدائر يف سوريا والعراق يمكن أن يؤثر على األوضاع األمنية يف بلدان أخرى يف
املنطقة — بالدرجة األوىل ،األردن والكويت ولبنان — مما يخفض االستهالك احمللي ويضر بالسياحة ويثبط االستثمارات احمللية
واألجنبية.
·إغالق املعابر احلدودية يعيق التجارة اإلقليمية :أدى تزايد العنف وإغالق احلدود إىل إغالق طرق التجارة ،مما يعيق صادرات
األردن ولبنان وسوريا إىل العراق .وتوقفت صادرات العراق من النفط إىل األردن منذ يناير  .2014وانخفضت صادرات تركيا إىل
العراق (نحو  %8من جمموع صادرات تركيا) يف األشهر األخيرة .وسيزداد تضرر الصادرات التركية بإغالق طرق التجارة املؤدية
إىل اخلليج عبر العراق .أما صادرات إيران إىل العراق فربما عوضت بعض التراجع يف الواردات من هذه البلدان ،إذ أصبح العراق
أكبر مشتر للصادرات اإليرانية غير النفطية.

·استمرار القتال يمكن أن يزيد من تدفقات الالجئين يف خمتلف بلدان املنطقة :شهدت منطقة املشرق تدفق أعداد كبيرة
للغاية من الالجئين السوريين ،تبلغ اآلن نحو  2.9مليون الجئ ،يتركز وجودهم يف لبنان ( 1.2مليون الجئ) واألردن (أكثر من
 600ألف الجئ)؛ وتمثل العراق وتركيا وجهتين مهمتين أخريين .وستزداد حدة الضغوط اإلنسانية واالقتصادية على هذه البلدان
وغيرها من بلدان املنطقة يف حالة تدفق أعداد كبيرة من الالجئين إذا ما تم تصعيد األعمال العدائية يف العراق.
·حمدودية الروابط املالية املباشرة :برغم ممارسة عدة بنوك أجنبية لعملها يف العراق ،فإن عملياتها بوجه عام صغيرة
وتتركز على تمويل التجارة.
أعده فرانسيسكو بارودي وكارلو سدراليفيتش مع مساهمة من ألبرتو بيهار وباتريك بالغريف وهارالد فينغر وبن هانت.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اإلطار ( 1-1تتمة)

االنعكاسات العاملية
رغم أنه سيتم احتواء االنعكاسات العاملية يف ضوء توقعات السيناريو األساسي احلالية ،فإن الصراع (إذا ما انتشر إىل
احلد الذي تضطرب عنده صادرات النفط) يمكن أن يرفع أسعار النفط ويحد من النمو العاملي.
·ما مل يحدث تصعيد هائل يف الصراع ،فمن املتوقع أن يكون تراجع صادرات النفط العاملية يف األجل القريب حمدودا :فقد تمكن
العراق من احلفاظ على ثبات صادراته ،وتوجد لدى اململكة العربية السعودية طاقة فائضة كبيرة تمكن من تعويض أي حاالت
قصور متبقية.
أيضا احتواء التأثير يف األجل املتوسط :فمع احتمال ركود الطلب على إنتاج أوبك من النفط اخلام يف األجل املتوسط (عدد
·يُتوقع
ً
نوفمبر  2013من تقرير ’’آفاق االقتصاد اإلقليمي‘‘ ،املرفق األول) ،يُتوقع أن يؤدي انخفاض مساهمات العراق يف زيادة الطاقة
الفائضة لدى أوبك عن املستويات املتوقعة إىل تخفيف الضغوط على البلدان األخرى األعضاء يف أوبك باتخاذ قرارات بخفض
الناجت وتخفيف الضغوط باجتاه خفض أسعار النفط العاملية.
·يف املقابل ،ويف ظل سيناريو للتطورات السلبية يتصور انتشار الصراع إىل بغداد واجلنوب ،يمكن أن تتراجع صادرات العراق من
النفط بمقدار النصف (نحو  %1.5من االستهالك العاملي من النفط) عن املستويات احلالية ،بينما زيادة اإلنتاج من خالل الطاقة
الفائضة العاملية ال توازن إال نصف ذلك التراجع (عدد أكتوبر  2014من تقرير ’’آفاق االقتصاد العاملي‘‘) .ويف تلك احلالة ،يمكن
أن يرتفع سعر النفط بدرجة كبيرة ،وهو ما يتوقف جزئيا على ما إذا كان استمرار اضطرابات اإلمدادات يف بلدان أخرى يؤدي إىل
استمرار ضيق األوضاع يف أسواق النفط العاملية إىل درجة جتعل اضطراب إمدادات النفط العراقية يقود إىل زيادة كبيرة يف الطلب
الوقائي على اخملزونات النفطية .ووفقا لهذا السيناريو ،يُفترض ارتفاع سعر النفط بمقدار  %20يف السنة األوىل وأن يعود إىل سعر
السيناريو األساسي مع انتهاء اضطراب اإلمدادات على مدى ثالث سنوات .والزيادة احلادة يف أسعار النفط يمكن أن تؤدي إىل احلد
من الرغبة يف اإلقدام على اخملاطر يف األسواق املالية ألن آثارها على الثقة يمكن أن تؤثر على أسعار األسهم العاملية .ويمكن
أن يؤدي األثران اجملتمعان وهما ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الرغبة يف اإلقدام على اخملاطر إىل خفض الناجت االقتصادي
العاملي بمقدار  %1.5عن املستوى املتصور يف السيناريو األساسي بعد عامين.

يُنظر إىل جملس التعاون اخلليجي باعتباره وجهة آمنة نسبيا
لرأس املال أثناء فترات تقلب األسواق املالية العاملية (اإلطار
 )2-1واالضطرابات اإلقليمية.
وظلت األجهزة املصرفية سليمة بوجه عام .ففي كثير من
البلدان ،يؤدي ارتفاع مستوى الرسملة ،واستقرار الربحية،
وانخفاض نسب القروض املتعثرة إىل احلد من اخملاطر .وأخذ
االئتمان املقدم للقطاع اخلاص يتوسع بوتيرة أسرع من
النشاط االقتصادي يف عدد كبير من البلدان ،وهو ما قد يكون
مؤشرا على التعايف من األزمة املالية العاملية وعالمة موضع
ترحيب من عالمات التعميق الرأسمايل؛ ولكن هناك يف بعض
البلدان ما يستدعي توخي اليقظة إزاء سرعة نمو االئتمان
وارتفاع مستويات تركز القروض وما يشوب حوكمة الشركات
من أوجه قصور .ويف معظم البلدان غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي ،ال تزال األجهزة املصرفية غير متطورة و/
أو متأثرة بقضايا أمنية أوسع .وتوسعت الصيرفة اإلسالمية
بسرعة ،خاصة يف جملس التعاون اخلليجي ،إال أن قدرات
إدارة اخملاطر ال تزال يف طور النمو ،ومل يتم حتى اآلن وضع
أطر تنظيمية ورقابية مفصلة بحيث تعالج اخملاطر املرتبطة
حتديدا بالتمويل اإلسالمي.
ً
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اخملاطر على أسعار النفط ال تزال متوازنة،
ولكن اخملاطر اجلغرافية-السياسية ازدادت
مع استمرار احتماالت التطورات السلبية احمليطة بالطلب
العاملي على النفط وانعدام اليقين يف االجتاهين بشأن إمدادات
النفط (التي تقدر بنحو  2مليون برميل يوميا أو نحو  %2من
إمدادات النفط العاملي يف كل من االجتاهين) ،تنظر أسواق عقود
اخليارات إىل خماطر أسعار النفط باعتبارها متوازنة بوجه
عام .ورغم أن تزايد اخملاطر اجلغرافية-السياسية يشير بصفة
أساسية إىل احتماالت التطورات اإليجابية بشأن أسعار النفط،
أيضا احتماالت سلبية كبيرة تتصل بزيادة اإلمدادات
توجد
ً
العاملية وانخفاض الطلب العاملي .ومع وجود احتمال واحد
دوالرا أمريكيا
من كل ثالث فرص بزيادة سعر النفط على 112
ً
أو انخفاضه عن  87دوالرا أمريكيا يف منتصف عام ،2015
عرضة خملاطر تراجع أسعار النفط ،حيث أدت
تتعرض البلدان
ً
زيادة اإلنفاق احلكومي إىل ارتفاع أسعار النفط التعادلية يف
معظم البلدان (الشكل البياين .)4-1
·يمكن أن تؤدي صعوبة احلالة األمنية وسرعة تغيرها إىل
مزيد من اضطرابات اإلمداد يف البلدان غير األعضاء يف
اجمللس ،مما يرفع أسعار النفط .ويمكن أن يؤدي تصعيد

 -١البلدان المصدرة للنفط في  :MENAPزيادة تنويع االقتصاد والحد من االعتماد على اإلنفاق المموَّل من النفط

اإلطار 2-1

التدفقات الرأسمالية إىل دول جملس التعاون اخلليجي

دول جملس التعاون اخلليجي من بين أكبر البلدان املتلقية لتدفقات احلوافظ اخلاصة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان .وخالل املوجات األخيرة التي زاد فيها العزوف عن اخملاطر على مستوى العامل ،فإن قوة املراكز اخلارجية
لهذه الدول جعلت املستثمرين ينظرون إليها بإيجابية أكبر مقارنة بالفئة األوسع ألصول األسواق الصاعدة.
ورغم أن التدفقات الرأسمالية إىل دول جملس التعاون اخلليجي
كانت ترتبط عموما بالتدفقات الرأسمالية إىل أسواق صاعدة
١
أخرى ،فقد ضعفت هذه العالقة منذ أن كشف االحتياطي الفيدرايل ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ
)ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺳﺒﻮع واﺣﺪ ٪ ،ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة؛
األمريكي يف مايو  2013عن خطط اإللغاء التدريجي ملشترياته
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻗﻮاس(
من األصول .وباستخدام تدفقات احلافظة املقدرة حتى يوليو
دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
٢٠١٣/٩/١٧–٢٠١٣/٥/٢٢ ٢٠١٤/٢/٥–٢٠١٤/١/٢٢ ٢٠١٤/٧/١٥–٢٠١٣/٥/٢٢
 2014كمقياس ،يكون األثر التراكمي لسياسة إلغاء االحتياطي
٠٫٠
الفيدرايل التدريجي لشراء األصول وتقلب األسواق الصاعدة منذ
–٠٫١
)–(٣٫٥–) (٦٫١
–٠٫٢
مايو  2013أقل سلبية يف حالة دول اجمللس نظرا ألنه بلغ
)–(٣٫٦
–٠٫٣
)–(٤٫٠
 780مليون دوالر أمريكي ( %0.05من األصول املدارة) ،مقارنة
)–(٠٫٦
–٠٫٤
التي
بالتدفقات اخلارجة التراكمية يف األسواق الصاعدة األخرى
–٠٫٥
بلغت  79مليار دوالر أمريكي ( %0.35من إجمايل الناجت احمللي
–٠٫٦
)–(١٫٢
أو  %6.1من األصول املدارة) (الشكل البياين 1.)1-2-1
–٠٫٧
اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ EPFR Global؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
١
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت أﻣﻮال اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ .EPFR
ويف الفترة التي أعقبت إعالن االحتياطي الفيدرايل اإللغاء
التدريجي لشراء األصول ،من مايو إىل سبتمبر  ،2013كانت
التدفقات اخلارجة أسبوعيا من استثمارات األسهم والسندات من
دول اجمللس تتسق بوجه عام مع التدفقات اخلارجة أسبوعيا من األسواق الصاعدة األخرى .وقد خفت الضغوط يف سبتمبر ،2013
حين فاجأ االحتياطي الفيدرايل األمريكي األسواق بإرجاء عملية اإللغاء التدريجي لشراء األصول ،إال أنه استأنفها يف أواخر يناير/
أوائل فبراير 2014مدفوعا بشواغل بشأن األساسيات االقتصادية ومواطن الضعف يف األسواق الصاعدة 2.فخالل الفترة األخيرة من
الفترتين املذكورتين ،كان تضرر دول اجمللس أقل بشكل ملحوظ ،ذلك أن التدفقات اخلارجة من احلوافظ مل تتجاوز نصف التدفقات
اخلارجة من أسواق صاعدة أخرى .وبعد فترة التقلب هذه ،استمر خروج التدفقات الرأسمالية بوتيرة أبطأ حتى شهر مارس ،إال أن
األموال تدفقت عائدة إىل دول اجمللس واألسواق الصاعدة األخرى خالل الربع الثاين من عام .2014
ويف الفترة منذ مايو  ،2013كانت مشاعر املستثمرين إزاء األسواق
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢-١
الصاعدة سلبية بوجه عام يف البداية ،ولكن أخذ املستثمرون
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٢٢) :ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٥ - ٢٠١٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ :(٢٠١٤
بصورة متزايدة يميزون بشكل أكبر بين األسواق الصاعدة.
ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ ١ورﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري
وعلى وجه اخلصوص ،مل تكن هناك عالقة ملحوظة بين األساسيات
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ
اﻷﺳﻮاق
اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺼﺎﻋﺪة
٠٫٠٠
االقتصادية والتدفقات اخلارجة يف املوجة األوىل ،إال أن التدفقات
–٠٫٢٥
اخلارجة كانت أقل يف البلدان ذات املراكز املالية أو اخلارجية
اﻟﻜﻮﻳﺖ
–٠٫٥٠
األقوى يف الفترة الثانية (عدد إبريل  2014من ’’تقرير االستقرار
ﻗﻄﺮ
اﻹﻣﺎرات ﻋﻤﺎن
–٠٫٧٥
املايل العاملي ،،الصادر عن صندوق النقد الدويل) .وتختلف دول
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
–١٫٠٠
جملس التعاون اخلليجي اختالفا واضحا عن األسواق الصاعدة
–١٫٢٥
األخرى ،حيث تسجل يف آن واحد فوائض خارجية أعلى وتدفقات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
–١٫٥٠
وعالوة على ذلك،
رأسمالية خارجة أقل (الشكل البياين .)2-2-1
ً
–١٫٧٥
وفقا للنمط السائد يف األسواق الصاعدة األخرى ،كانت التدفقات
–٢٫٠٠
اخلارجة يف أدنى مستوياتها يف دول اجمللس حيث كانت الفوائض
–١٠٫٠
٠٫٠
١٠٫٠
٢٠٫٠
٣٠٫٠
٤٠٫٠
يف أعلى مستوياتها .ومن ثم يبدو أن قوة القطاعات اخلارجية يف
رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠١٣
دول اجمللس كانت عامال مهما يفسر حمدودية خروج التدفقات
اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ EPFR Global؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
الرأسمالية خالل النصف الثاين من فترة التقلب3.
 ١ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت أﻣﻮال اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ .EPFR
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢-١

ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ،
 ٪ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة

أعده ألبرتو بيهار وهارالد فينغر وغريغور هادجان.
 1غالبا ما تكون تدفقات احلافظة املتجهة إىل دول جملس التعاون اخلليجي أقل كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي منها يف األسواق الصاعدة
األخرى ،ومن ثم يكون تأثيرها أقل على هذه االقتصادات .وال تغطي مصادر البيانات ( )EPFRإال جمموعة فرعية من تدفقات احلافظة الكلية إىل
اجمللس واألسواق الصاعدة األخرى ولكن من املألوف استخدامها كمؤشر بديل.
 2تغطي هذه الفترة األسابيع األكثر تقلبا يف عمليات البيع بأسعار بخسة التي حدثت يف أوائل عام  ،2014على النحو الذي تقيسه مؤشرات سوقية
كمؤشرات التقلب ومؤشرات سندات وأسهم األسواق الصاعدة.
 3تؤدي التغيرات املؤسسية ،مثل إدراج قطر واإلمارات العربية املتحدة يف مؤشر  MSCIلألسواق الصاعدة يف مايو  ،2014إىل دعم دخول التدفقات
الرأسمالية.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-١

اﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ

)اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ(

١

ﻟﻴﺒﻴﺎ

إﻳﺮان

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻌﺮاق
ﺳــﻌﺮ اﻟﻨﻔــﻂ ﺣﺴــﺐ ﺗﻮﻗﻌــﺎت
ﺗﻘﺮ ﻳــﺮ آ ﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎ ﳌــﻲ
ﻟﻌــﺎم  ٩٩ :٢٠١٥دوﻻرا
١٧٥

١٥٠

١٢٥

٢

١٠٠

ﻋﻤﺎن
٧٥

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ
٥٠

٢٥

اﻟﺴﻌﺮ اﶈﻘﻖ ﻟﺘﻌﺎدل اﳊﺴﺎب اﳉﺎري٢٠١٥ ،

ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻌﺮ اﶈﻘﻖ ﻟﺘﻌﺎدل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٥ ،

اﳉﺰاﺋﺮ

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﰲ .٢٠١٣
 ٢ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳋﺎم ﺑﺮﻧﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ ،ودﺑﻲ ،وﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟﻮﺳﻴﻂ.

احلرب األهلية يف العراق إىل تعطيل صادرات النفط
بل وتداعي آثار انتشارية إىل البلدان األخرى املنتجة
للنفط .ويف ليبيا واليمن ،قد يخرج التعايف املتوقع يف
إنتاج النفط مرة أخرى عن مساره إذا مل تتحسن احلالة
األمنية .ويف حالة انهيار التقارب بين إيران وجمموعة
 1،P5+1يمكن أن يؤدي تشديد العقوبات إىل خفض
صادرات إيران النفطية بدرجة أكبر .وبافتراض حدوث
حالة بعيدة االحتمال تتحقق فيها جميع اخملاطر يف
وقت واحد ،يمكن أن تتهدد إمدادات نفطية تبلغ نحو 2
مليون برميل يوميا من البلدان غير األعضاء يف جملس
وعالوة على ذلك ،فنظرا الحتمال
التعاون اخلليجي.
ً
فرض جزاءات إضافية على روسيا ،يمكن أن تواجه
أسعار الهيدروكربون ضغوطا باجتاه رفعها ،تنشأ عن
انخفاض صادرات روسيا من النفط والغاز فعليا أو عن
خماوف من حدوث ذلك االنخفاض .ويمكن تخفيف حدة
الزيادات السعرية إذا قامت بلدان أخرى منتجة للنفط يف
الشرق األوسط ،ال سيما اململكة العربية السعودية ،بزيادة
إنتاجها النفطي استجابة لذلك السيناريو2.
·يف املقابل ،يمكن أن تواجه أسعار النفط ضغوطا باجتاه
خفضها إذا زادت إمدادات النفط عن املستويات املتوقعة.
كذلك الناجت النفطي للبلدان غير األعضاء يف جملس
 1تشمل مجموعة  P5+1األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس
األمن في األمم المتحدة (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.
 2تحركت المملكة العربية السعودية لمواجهة ذلك بزيادة اإلنتاج،
في عدة مناسبات خالل فترات نقص إمدادات النفط في العالم ،بما
لديها من طاقة فائضة كبيرة إلنتاج النفط تبلغ  2.7مليون برميل
يوميا (راجع اإلطار  4من الفصل الثالث في «تقرير التداعيات»
] [2014aالصادر عن صندوق النقد الدولي).
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التعاون اخلليجي يمكن أن يتجاوز التوقعات .على
سبيل املثال ،من شأن حتسن البيئة اخلارجية إليران
أن يمكنها من تصدير ما يقرب من مليون برميل يوميا
زيادة على ما هو متوقع حاليا ،ويمكن أن يعيد النشاط
غير النفطي يف وقت أقرب ،مع ما يترتب على ذلك من
تأثير كبير على املنطقة .ومن شأن اإلنتاج النفطي
للعراق وليبيا أن يتعايف يف عام  2015بسرعة أكبر
من املتوقع إذا حتسنت احلالة األمنية لديهما بسرعة.
والناجت النفطي يف الواليات املتحدة يمكن أن يرتفع
مرة أخرى على نحو يفوق التوقعات ،وقد أدت التغيرات
األخيرة يف األطر التنظيمية إىل زيادة احتماالت قيام
بلدان أخرى بتكرار ما قامت به الواليات املتحدة من
استغالل ناجح ملوارد النفط والغاز غير التقليدية يف
األجل املتوسط .وهذه االحتماالت ،التي تمثل جمتمعة
عرضا إضافيا حمتمال من النفط يبلغ  2مليون برميل
يوميا يف األجل القصير ،تعني ضمنا تطور إيرادات
املنطقة من النفط تطورا سلبيا.
·إضافة إىل ذلك ،يمكن أن يتضرر الطلب العاملي على
النفط من انخفاض النمو العاملي يف حالة حدوث تدهور
مفاجئ يف أوضاع األسواق املالية أو طول أمد التعايف
الضعيف.
وتشمل اخملاطر التي يواجهها االقتصاد غير النفطي احتدام
الصراع وجمود السياسات .وجتدر اإلشارة إىل أن وقوع حرب
أهلية مكتملة األركان سيضر بشدة بالنشاط غير النفطي يف
العراق ويف البلدان اجملاورة له (اإلطار .)1-1

انخفاض اإليرادات النفطية وارتفاع
اإلنفاق احلكومي يضعفان مراكز
املالية العامة
على الرغم من قيام البلدان بدعم الطلب أثناء الركود العاملي
بصورة مناسبة ،فإن األوضاع الدورية تستدعي اآلن العودة
إىل ضبط أوضاع املالية العامة يف بعض احلاالت ،ال سيما
حيثما تظل السياسة النقدية تيسيرية يف إطار نظام ربط
أسعار الصرف .ويف جملس التعاون اخلليجي ،تدعو سنواتٌ
من النمو السريع منذ األزمة املالية ،وزيادة أسعار األصول،
وسرعة نمو االئتمان يف بعض البلدان ،ووجود أوضاع نقدية
عاملية تيسيرية ،إىل العودة إىل ضبط أوضاع املالية العامة،
تدعمها تدابير للسالمة االحترازية الكلية وذلك للتصدي
خملاطر حدوث نشاط حمموم عند االقتضاء (دراس ة �Ar
 .)vai, Prasad, and Katayama 2014وكثير من البلدان غير
األعضاء يف اجمللس ،مع تعرضها لصدمات إيرادات النفط
وصدمات أخرى ،يواجه مهمة آنية أصعب هي دعم الطلب
بموارد حمدودة .على سبيل املثال ،يقوم العراق وليبيا حاليا

 -١البلدان المصدرة للنفط في  :MENAPزيادة تنويع االقتصاد والحد من االعتماد على اإلنفاق المموَّل من النفط

حتت إحلاح احلاجة بالسحب من ثروة النفط التي تراكمت
يف السابق لتلبية احتياجات اإلنفاق األساسية ،أما اجلزائر
فينبغي أن تستفيد من التوقعات االقتصادية اإليجابية
نسبيا يف األجل القريب وتبدأ يف خفض العجز لديها .ومن
شأن ضبط أوضاع املالية العامة أن يبني صالبة تقي من
الصدمات املستقبلية ويساعد على تصحيح مراكز املالية
العامة املتدهورة:
·توقفت اإليرادات النفطية عن الصعود ،لكن اإلنفاق
احلكومي مل يتوقف .ورغم أن اضطرابات إمداد النفط
أتاحت بقاء أسعار النفط يف مستويات أعلى من املتوقعة،
فقد ظلت يف نطاق  105دوالرات أمريكية للبرميل منذ
 ،2011وال تزال األسواق املالية تتنبأ بتراجعها يف
األجل املتوسط .وإضافة إىل ذلك ،تتضافر ثالثة عوامل
هي اضطرابات إنتاج النفط يف معظم البلدان غير
األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي ،ونضوج حقول
النفط ،وضآلة اإليرادات غير النفطية ،خلفض اإليرادات
بنسبة تقدر بحوايل  3.5نقطة مئوية من إجمايل الناجت
احمللي بين عامي  2011و  .2015ويف املقابل ،يُتوقع
أن يكون اإلنفاق احلكومي قد زاد بنسبة  %7سنويا
بالقيمة احلقيقية بين عامي  2011و  — 2015وهي
زيادة تبلغ نقطتين مئويتين كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي ،يتعلق أغلبها ببنود يف اإلنفاق اجلاري يصعب
الرجوع عنها (الشكل البياين .)5-1

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ

اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ

١٣٫٠ ١٣٫٩ ١٣٫٥ ١٣٫٦ ١٢٫٩
٨٫٧
٦٫٤

٨٫٨

٨٫٧

٧٫٣

٧٫٧

٨٫١
٧٫٠

٨٫٥
٧٫٧

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى

٤٠
٣٥
٣٠
١٤٫٩ ١٤٫٨
٢٥ ١٤٫٤ ١٥٫١ ١٤٫٨
٢٠
٩٫١ ٩٫٧
١٥ ٨٫٧
٨٫٨ ٨٫٨
١٠
٥ ٨٫٧ ٨٫٢ ١٠٫٠ ١١٫٢ ١١٫٥
ﺻﻔﺮ
٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-١

ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ٪ ١،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
٢٠١٨–٢٠١٥

٢٠١٥–٢٠١٢

١٥
١٠

٥

ﺻﻔﺮ

–٥

–١٠
–٤٥

ﻄﺮ
ﻗ
ﺤﺮ
ﻟﺒ
ا ات
ﻣﺎر
اﻹ
ﺮان
إﻳ
اﺋﺮ
ﳉﺰ
ا
ﻤﻦ
اﻟﻴ
ﻳﻦ

 3فيما يتعلق باإلمدادات اإلضافية من داخل المنطقة ،يرجح أن
يكون التأثير السلبي ألسعار النفط على أرصدة المالية العامة أكبر
من التأثير اإليجابي لزيادة إنتاج النفط.

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺒﻴﺎ
ﻴ
ﻟ دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ
اﻟ
ﻳﺖ
ﻟﻜﻮ
ا
ﺮاق
اﻟﻌ
ﺎن
ﻋﻤ

·تشير التنبؤات إىل تدهور أرصدة املالية العامة (الشكل
البياين  .)6-1وعلى وجه اخلصوص ،يُتوقع أن تسجل
اململكة العربية السعودية عجزا ماليا لدى احلكومة
املركزية مع حلول عام  .2015وإجماال ،بعد أن بلغت
البلدان املصدرة للنفط مستوى ذروة عند  %7.75من
إجمايل الناجت احمللي يف عام  ،2012يُتوقع أال يزيد
فائض املالية العامة لديها عن  %1.25يف عام 2015
وأن يختفي بحلول عام ( 2017الشكل البياين .)7-1
وحتى إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات الذروة التي
بلغتها يف عام  ،2014فسوف تتدهور أرصدة املالية
وعالوة على ذلك ،فإن
العامة إذا مل تتغير السياسات.
ً
توفير إمدادات إضافية غير متوقعة من النفط بمقدار
مليون برميل يوميا من خارج منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان اعتبارا من عام
 2015يمكن أن يؤدي حسب أحد التقديرات إىل انخفاض
مقداره نحو  %12يف اإليرادات النفطية ،وهو ما يرجح
أن يضعف أرصدة املالية العامة بمقدار  %3من إجمايل
الناجت احمللي3.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-١

اﻷﺟﻮر واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ
دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-١

ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ ﻳﻨﻘﺬ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

)ﺑﻠﺪان  MENAPاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ :رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
١
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻈﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬورة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﰲ ٢٠١٤
زﻳﺎدة ﰲ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ MENA
۲،۱

٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
 ٢زﻳﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺗﺒﺪأ ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٥

٢٠١٢

–٢
–٤
–٦
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-١

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﱐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أن
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان
)اﻟﻌﺠﺰ اﻷوﱄ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﱐ  ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﱐ(٢٠١٣ ،
اﻟﻜﻮﻳﺖ

١٠٠

ﻋﻤﺎن

١٠٠

٨٠

اﻟﻌﺮاق

ﻗﻄﺮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٦٠

اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
٤٠

٦٠
٤٠

اﳉﺰاﺋﺮ
٢٠

٢٠

اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺴﻖ ﻣﻊ
اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل

٨٠

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

·رغم أن تدهور مراكز املالية العامة أمر شائع يف
معظم البلدان املصدرة للنفط ،فإن هذه املراكز أقوى
بشكل عام يف دول جملس التعاون اخلليجي .وتوجد
لدى قطر والكويت حاليا احتياطيات وقائية كبيرة
وموارد هيدروكربونية طويلة األمد .وتمتلك اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية نفس
االحتياطيات الوقائية واملوارد ،إال أن هذه البلدان
كافيا من الثروة ألجيال
قدرا
ال تدخر حتى اآلن
ً
ً
املستقبل (الشكل البياين  .)8-1وتوجد أمام اجلزائر
والبحرين وعمان واليمن آفاق أقصر للموارد ومراكز
مالية أضعف من البلدان املذكورة أعاله .وأمام
إيران والعراق وليبيا آفاق طويلة للموارد إال أن
احتياطياتها الوقائية املالية ال تكفي لدعم الطلب
الكلي إذا ما وقعت صدمات لصادرات النفط.
وانعكاسا لالجتاهات العامة يف أرصدة املالية العامة،
ً
تشير التنبؤات إىل تراجع أرصدة احلساب اجلاري
اخلارجي .وبالنظر إىل االجتاهات العامة الديمغرافية،
والهياكل االقتصادية ،وانخفاض أسعار الطاقة احمللية،
يُتوقع أن حتافظ البلدان املصدرة للنفط يف الشرق األوسط
على نمو استهالك الغاز الذي يفوق بقية العامل (الشكل
البياين  ،)9-1مما يقيِّد نمو صادرات الهيدروكربونات
يف معظم احلاالت .ومع عدم تعويض الصادرات غير
النفطية لهذه اآلثار ،وتزايد الطلب على الواردات ،يُتوقع
أن تنخفض أرصدة احلساب اجلاري اخلارجي من ذروة
بلغت  %18.5من إجمايل الناجت احمللي يف عام 2012
إىل أقل من نصف تلك القيمة يف عام ( 2016الشكل
البياين  .)10-1ويقل مستوى الفوائض بالفعل بدرجة
حتول دون تراكم الثروة اخلارجية الالزمة لسداد قيمة
احتياجات أجيال املستقبل من الواردات بمجرد نضوب
إيرادات الصادرات النفطية.
24

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-١

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻳﺘﺰاﻳﺪ

)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ :ﺣﺼﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ(٪ ،
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ

١٤

١٣٫٤
١٢٫٢

١٣
١٢
١١

٩٫٩

١٠

٢٠١٧

٢٠١٩

٨٫٧
٩
٢٠١٣

٢٠١٥

اﳌﺼﺪر :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-١

أرﺻﺪة اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺗﻨﺨﻔﺾ

)ﺑﻠﺪان  MENAPاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ؛  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري
واردات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٦٠

٢٠

٥٥

١٥

٥٠

١٠

٤٥

٥

ﺻﻔﺮ

٤٠
٣٥

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

–٥
٢٠١٢

ولتعزيز مراكز املالية العامة ،يتعين على معظم البلدان إصالح
دعم الطاقة ،وزيادة اإليرادات غير النفطية ،وتعزيز نظم مراقبة
اإلنفاق من املوازنة.
·من شأن ترشيد دعم الطاقة مع حماية احملتاجين أن يولد
موارد للموازنة يمكن استخدامها لتعزيز مراكز املالية
وعالوة على ذلك،
العامة أو زيادة النفقات ذات األولوية.
ً
فإنه سيشجع على حتسين كفاءة استخدام الطاقة .وقد
أحرزت بعض البلدان ،وخصوصا اليمن ،تقدما بالفعل
يف معاجلة دعم الطاقة الكبير.
·تقل اإليرادات غير النفطية لدى البلدان املصدرة للنفط
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان يف الغالب عنها يف البلدان األخرى املصدرة
للنفط .ومن شأن حتصيل قدر أكبر من اإليرادات غير
النفطية أن يساعد على زيادة القدرة على الصمود يف
مواجهة تطورات أسواق النفط.

 -١البلدان المصدرة للنفط في  :MENAPزيادة تنويع االقتصاد والحد من االعتماد على اإلنفاق المموَّل من النفط

·من شأن وضع إطار متوسط األجل للمالية العامة،
يسترشد بافتراضات واقعية بشأن أسعار النفط ،وتدعمه
وحدات مالية عامة كلية ،جديدة أو حمسنة ،أن يمثل
ركيزة أكثر فعالية لقرارت اإلنفاق الفعلي وأن يخفف
حدة خماطر جتاوز اإلنفاق.

النمو القائم على التنويع ،ال على
ارتفاع أسعار النفط

وتشير األدلة التجريبية إىل أن ارتفاع معدالت نمو إجمايل
الناجت احمللي يف البلدان املصدرة للسلع األولية يعزى إىل
النمو املتزامن يف أسعار السلع األولية بدرجة أكبر بكثير مما
يعزى إىل املستويات املرتفعة ألسعار السلع األولية (دراسة
 .)Gruss, 2014ويشير حتليل االنحدار للبلدان املصدرة
للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان إىل أن عالقة نمو إجمايل الناجت احمللي غير النفطي
بنمو أسعار النفط تزيد بمقدار خمسة أضعاف عن عالقتها
وغالبا ما
بمستويات أسعار النفط (الشكل البياين .)11-1
ً
يؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل زيادة اإلنفاق احلكومي ،ورفع
نمو إجمايل الناجت احمللي غير النفطي ،ولكن يف األجل القصير
وحسب (دراسة Husain, Tazhibayeva, and Ter- Martirosyan
.)2008
ويف ظل السياسات احلالية ومع عدم حدوث ارتفاعات سريعة
ومستمرة يف أسعار النفط ،ال يمكن دعم نمو إجمايل الناجت
احمللي غير النفطي يف األجل املتوسط إال على حساب سياسات
للمالية العامة غير قابلة لالستمرار .ويتركز النمو غير النفطي
يف معظم احلاالت يف قطاعات اخلدمات التي تعتمد على
وعالوة على ذلك،
الطلب الذي تولده اإليرادات النفطية؛
ً
أخذت اإلنتاجية يف االقتصاد غير النفطي تتراجع يف كثير
قادرا
من احلاالت (املرفق األول) .ولن يكون النموذج القائم
ً
على توليد وظائف بالقدر الكايف الستيعاب الزيادة السكانية
يف القوة العاملة ،مما يزيد من إحلاح احلاجة إىل توليد نمو
احتوائي يقوم على التنويع وخلق وظائف يف القطاع اخلاص.
ويف دول جملس التعاون اخلليجي ،تتسم بيئة األعمال
بخصائص إيجابية باملعايير العاملية ،كما أن ثغرات البنية
التحتية صغيرة ،وكفاءة اإلنفاق الرأسمايل املرتفع تضاهي
كفاءته يف البلدان األخرى (املرفق الثاين).

ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

)ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ وإﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات(
ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
ﻧﻤﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ
–٢٠

١٩
١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
٢٠٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
١٣

تبدو آفاق النمو املواتية يف األجل القصير أقل إيجابية عند
تناولها من منظور تاريخي .ففي الفترة  2008-2002على
سبيل املثال ،جتاوزت معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي غير
النفطي  %8وتزامنت مع نمو قوي يف توظيف العمالة .وعلى
مدى نفس الفترة ،زادت أسعار النفط بمقدار أربعة أضعاف
تقريبا من  25دوالر أمريكي للبرميل .ومن غير املرجح أن
يتكرر يف املستقبل حدوث هذه املوجة من الزيادات املتكررة
والكبيرة ألسعار النفط.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-١

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٢-١

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﱃ أن إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ؟

)ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،١اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪
اﻟﻮاﻓﺪون

٢٠١٣

٢٠١٢

اﳌﻮاﻃﻨﻮن

٢٠١١

١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(٢٠١٣وﻋﻤﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ .(٢٠١٣

وعالوة على ذلك ،يجري العمل حاليا على تنفيذ إصالحات يف
ً
سوق العمل يف اململكة العربية السعودية 4وغيرها من البلدان
(الشكل البياين  .)12-1والستثمار هذا التقدم ،يمكن اتخاذ
تدابير أخرى يكون من بينها ما يلي5:
·حتسين جودة التعليم :على الرغم من ارتفاع معدالت
القيد يف املدارس واإلنفاق على التعليم ،فإن جودة التعليم
منخفضة باملعايير العاملية .ومن شأن حتسين مستويات
التعليم املقدم والتنسيق مع أصحاب العمل من أجل توفير
’’ 4المملكة العربية السعودية :مشاورات المادة الرابعة لعام
 »،2014تقرير قُطْري لخبراء صندوق النقد الدولي رقم 14/292
(واشنطن.)2014 ،
 5لالطالع على تقييم مفصل لسياسات دعم التنويع في مجلس
التعاون الخليجي ،راجع دراسة )،Cherif and Hasanov (2014
وأعمال مؤتمر ’’التنمية االقتصادية وتنويع االقتصاد ودور الدولة‘‘
المعقود في الكويت ،إبريل (http://www.imf.org/external/ 2014
).np/seminars/eng/2014/mcd/
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

تدريب أثناء العمل بمرور الوقت أن يشجعا الشركات على
تعيين املواطنين يف القطاع اخلاص وزيادة اإلنتاجية.
ويكتسب وضع سياسات فعالة جيدة التصميم لسوق
العمل نفس القدر من األهمية.

·إعادة توجيه احلوافز جتاه قطاعات السلع التجارية:
تؤدي زيادة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية واألجور
إىل التواء حوافز اإلنتاج احمللي نحو السلع واخلدمات غير
املتداولة وتتسم بانخفاض املهارات وانخفاض القيمة
املضافة .ولتشجيع إنتاج السلع التجارية ،يتعين أن تركز
السياسات على احلد من احلواجز أمام املنافسة وزيادة
26

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

ﻄﺮ
ﻗ
ان
إﻳﺮ
ات
ﻣﺎر
اﻹ

تدريجيا من شأنه أن يساعد على
·خفض دعم الطاقة
ً
منع حتويل االستثمارات إىل القطاعات كثيفة االستخدام
للطاقة ولكن قليلة االستخدام للعمالة.

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢٠١٤ ،

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﻟﻴ
اق
ﻟﻌﺮ
ا
ﻳﺖ
ﻜﻮ
اﻟ
ﺎن
ﻤ
ﻋ ﻳﺔ
ﻮد
ﺴﻌ
اﻟ
اﺋﺮ
ﳉﺰ
ا ﻳﻦ
ﺤﺮ
ا ﻟﺒ
ﻤﻦ
ا ﻟﻴ

·احلد من التشوهات التي تفضي إىل االعتماد
املفرط على العمالة األجنبية :من شأن دعم األجور
املؤقت واملوجه بعناية يف جماالت معينة أن يساعد على
احلد من التكاليف التي تتحملها الشركات عند تعيين
مواطنين بدال من تعيين وافدين .ومن شأن حتسين إنفاذ
احلقوق القائمة للمهاجرين وزيادة إمكانات تنقلهم داخل
البلدان املضيفة أن يعزز اإلنتاجية بتيسير توزيع العمالة
بكفاءة أكبر على الوظائف الشاغرة ،وأن يساعد إىل حد
ما على تضييق فرق التكلفة بين تعيين عمالة حملية
وعمالة أجنبية ،وأن يجعل النمو شامال للجميع بتحسين
مستويات املعيشة للمهاجرين.

ارﺗﻔﺎع ﻓﻮاﺗﻴﺮ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﺒﻴﺎ

·احلد من نمو فواتير أجور القطاع العام وتوفير
حوافز للرجال والنساء يف دول جملس التعاون
اخلليجي للبحث عن وظائف يف القطاع اخلاص:
أجورا عالية وهو كصاحب عمل املالذ
يدفع القطاع العام
ً
األول واألخير للباحثين عن عمل ،وهو ما ينشئ تشوهات
برفع احلد األدنى ألجور قبول املواطنين للعمل يف القطاع
وعالوة على ذلك ،فكما ورد يف املناقشة أعاله،
اخلاص.
ً
يمثل توظيف العمالة يف القطاع العام آلية غير قابلة
لالستمرار خللق الوظائف من منظور املالية العامة ،ومع
ذلك فإن فواتير األجور مرتفعة باملعايير العاملية (الشكل
البياين  )13-1وتتزايد كنسبة من إجمايل الناجت احمللي
(الشكل البياين  .)5-1ومن شأن اتخاذ خطوات لزيادة
مشاركة اإلناث يف القوى العاملة (راجع اإلطار ،3-1
عدد نوفمبر  2013من تقرير ’’آفاق االقتصاد اإلقليمي‘‘)
وربط تقديم إعانة البطالة بشرط البحث النشط عن عمل
أو التدريب أن يزيد أيضا من عدد املواطنين املستعدين
للعمل يف الشركات.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٣-١

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تيسير التجارة وتشجيع الصادرات .وتواجه البلدان غير
األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي عددا من الشروط
املسبقة طويلة األمد لتحقيق نمو مستمر ،كان من الصعب
بدرجات متفاوتة تنفيذها بسبب الظروف االقتصادية
والسياسية واألمنية املعاكسة:
·حتسن بيئة األعمال والبيئة السياسية :ستكون
معاجلة احلالة األمنية املتردية يف بعض البلدان ،على
صعوبتها البالغة ،مطلبا ضروريا لزيادة وتثبيت إنتاج
النفط .ونظرا ألن انعدام االستقرار السياسي يقف حائال
أمام تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إىل قطاعات
السلع التجارية غير املتصلة باملوارد بصورة أكبر
مقارنة بالقطاعات كثيفة االستخدام للموارد وقطاعات
السلع غير التجارية (دراسة  ،)World Bank 2013فمن
شأن حتسين البيئة السياسية أن يشجع النمو وأن يحقق
التنوع االقتصادي.
·خفض تكاليف البيروقراطية املرتبطة ببدء وإدارة
عمل جتاري ،وتعزيز إمكانية احلصول على تمويل
من شأنهما أن يعززا ريادة العمل احلر يف القطاع اخلاص
(املرفق الثالث).
·زيادة اإلنفاق العام على البنية التحتية حين
تسمح املوارد ،مع احتواء النفقات اجلارية :فاإلنفاق
الرأسمايل العام ظل ألسباب مفهومة يتراجع كحصة
من إجمايل الناجت احمللي (الشكل البياين  ،)5-1بالنظر
إىل احتياجات اإلنفاق الفورية لدى بعض البلدان؛ إال أن
مضاعف املالية العامة لإلنفاق الرأسمايل يزيد بأكثر
من مرتين على مضاعف اإلنفاق اجلاري (دراس ة �Abdal
 ،lah and othersقيد اإلصدار) ويمكن أن تكون له آثار
طويلة األمد على مستوى الناجت (الفصل الثالث ،عدد
أكتوبر  2014من تقرير ’’آفاق االقتصاد العاملي‘‘).

 -١البلدان المصدرة للنفط في  :MENAPزيادة تنويع االقتصاد والحد من االعتماد على اإلنفاق المموَّل من النفط

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية خمتارة
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
(التغير السنوي؛ )%
اجلزائر
البحرين
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن
تضخم أسعار املستهلكين
(املتوسط السنوي؛ )%
اجلزائر
البحرين
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن
رصيد املالية العامة الكلي للحكومة العامة
( %من إجمايل الناجت احمللي)
اجلزائر
البحرين1
جمهورية إيران اإلسالمية2
العراق
الكويت1
ليبيا
عمان1
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة3
اليمن
رصيد احلساب اجلاري
( %من إجمايل الناجت احمللي)
اجلزائر
البحرين
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

متوسط
2010–2000

توقعات
2011

2012

2013

2014

2015

3.9
5.5
5.0
…
4.8
4.6
3.6
12.7
5.0
4.8
4.5
7.2

2.8
2.1
3.9
10.2
10.2
62.14.1
13.0
8.6
4.9
12.78.8

3.3
3.4
6.610.3
8.3
104.5
5.8
6.1
5.8
4.7
2.4
10.3

2.8
5.3
1.94.2
0.413.64.8
6.5
4.0
5.2
4.8
10.2

3.8
3.9
1.5
2.71.4
19.83.4
6.5
4.6
4.3
1.9
7.0

4.0
2.9
2.2
1.5
1.8
15.0
3.4
7.7
4.5
4.5
4.6
7.5

3.3
1.6
14.5
20.7
3.1
3.8
2.6
5.0
1.8
5.1
11.0
7.2

4.5
0.421.5
5.6
4.9
15.9
4.0
1.9
3.7
0.9
19.5
5.7

8.9
2.8
30.5
6.1
3.2
6.1
2.9
1.9
2.9
0.7
9.9
7.6

3.3
3.3
34.7
1.9
2.7
2.6
1.2
3.1
3.5
1.1
11.0
4.4

3.2
2.5
19.8
4.7
3.0
4.8
2.8
3.4
2.9
2.2
9.0
2.0

4.0
2.4
20.0
6.2
3.5
6.3
2.8
3.5
3.2
2.5
11.4
1.2

5.2
0.4
2.7
…
28.0
14.0
9.6
8.3
10.7
6.5
2.212.7

1.21.51.44.7
34.7
15.99.4
6.5
12.0
4.2
4.518.4

4.13.22.04.1
34.8
27.8
4.6
9.6
14.7
8.9
6.318.4

1.94.32.35.932.1
4.08.1
15.4
8.7
6.5
6.914.8

5.14.82.13.028.6
52.13.0
11.4
5.2
6.3
5.411.6

5.15.72.20.626.5
30.20.2
9.0
1.6
6.2
5.09.8

14.5
5.9
5.9
…
30.7
25.4
8.8
19.1
15.5
8.0
0.7

9.9
11.2
11.0
12.0
43.6
9.1
15.8
30.6
23.7
14.7
3.0-

5.9
7.2
6.6
6.7
45.5
29.1
13.3
32.7
22.4
18.5
1.7-

0.4
7.8
7.5
0.840.5
13.6
11.9
30.9
17.7
16.1
3.1-

3.07.0
4.2
3.0
40.8
27.19.9
27.1
15.1
11.1
1.3-

2.96.4
1.7
2.4
38.6
20.95.6
23.2
12.4
11.8
1.1-

5.5

5.3

5.7

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات مبلغة على أساس السنة املالية يف إيران ( 21مارس 20 /مارس) وقطر (إبريل/مارس).
 1احلكومة املركزية.
 2احلكومة املركزية وصندوق التنمية الوطني باستثناء منظمة الدعم املوجه.
 3احلسابات املدجمة للحكومة الفيدرالية وإمارات كل من أبو ظبي ،ودبي ،والشارقة.

2.2

2.5

3.9
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 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان :بطء التعايف وضعف االحتماالت املتوقعة
يدعوان إىل اإلصالح
ال يزال استمرار التوترات االجتماعية-السياسية واألمنية وارتفاع مستويات الدين العام ووجود معوقات هيكلية عميقة اجلذور يحد
من الزخم االقتصادي الذي ولدته أوجه التحسن يف البيئة اخلارجية والتقدم احملرز يف التحوالت السياسية احمللية — مما يترك
توقعات النمو ،التي ظلت دون تغيير يُذكر عن التوقعات الواردة يف عدد مايو  2014من تقرير ’’مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي‘‘،
عند مستوى  %3يف عام  2014ليرتفع إىل  %4يف عام  .2015ويؤدي احتدام الصراعات اإلقليمية وتزايد التوترات اجلغرافية-
السياسية إىل تكثيف خماطر التطورات السلبية .والتقدم جا ٍر حاليا يف خفض الدعم املعمم الذي يفتقر إىل الكفاءة وإعادة توجيهه
لدعم النمو من خالل شبكات أمان اجتماعي للفقراء موجهة بشكل أفضل للمستحقين ومن خالل االستثمار املولد للنمو .ومع ذلك،
يتعين مواصلة ضبط أوضاع املالية العامة لوضع الدين العام على مسار يمكن االستمرار يف حتمله وتعزيز الهوامش الوقائية الالزمة
للتعامل مع الصدمات املعاكسة .ومن شأن زيادة مرونة سعر الصرف يف بعض احلاالت أن تدعم التعايف وحتسن القدرة التنافسية.
وفيما هو أبعد من األجل القريب ،يتعين حتسين األوضاع األمنية وتعميق اإلصالحات الهيكلية ،ال سيما يف جماالت التعليم وبيئة
األعمال وكفاءة أسواق العمل ،يدعمها استمرار اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار وزيادة املساعدة الدولية ،لرفع معدالت النمو
املمكن يف املنطقة ،وخلق الوظائف التي تشتد احلاجة إليها ،وحتسين مستويات املعيشة ،وتوسيع نطاق االحتواء.

ضعف الثقة يقيد التعايف
إن التحوالت السياسية التي حققت تقدما يف اآلونة
األخيرة تدعم حدوث تعاف طفيف إال أن الصراعات
اإلقليمية تلقي بظاللها على تلك التحوالت .فمنذ الربيع
العربي ،وضعت بعض البلدان دساتير جديدة ،وأجرت عدة
بلدان انتخابات .وأصبح اآلن أمام كثير من احلكومات،
ولكن ليس كلها ،اآلفاق متعددة السنوات الالزمة لتنفيذ
اإلصالحات املطلوبة لتحقيق النمو االقتصادي وخلق
فرص عمل — وإن كان تنفيذها متدرجا ،بالنظر إىل
التحديات التي تواجهها يف بناء توافق آراء عام قوي
واحلفاظ على االستقرار السياسي .غير أن الصراع يف
سوريا ال يزال يؤثر بشدة على الوضع اإلنساين ويعطل
أيضا يف مأزق
النشاط االقتصادي .ويسهم هذا الصراع
ً
سياسي يف لبنان ،الذي اليزال منصب الرئيس فيه شاغرا
منذ مايو .وبوجه أعم ،فإن الصراعات الشديدة يف املنطقة
تهدد بزعزعة االستقرار على نطاق أوسع .وتؤدي الشواغل
األمنية التي تذكيها هذه الصراعات ،واالضطرابات
االجتماعية على خلفية البطالة التي ال تزال مرتفعة،
وأوجه التفاوت االجتماعي (املرفق الرابع) ،وحمدودية
شبكات األمان االجتماعي (اإلطار  )1-2إىل تقويض
االستقرار الوليد الذي حققته التحوالت السياسية.

أعدته بريثا ميترا ،بمساعدة بحثية من غوهر أباجيان.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺪﻓﻌﺎن اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
)(٢٠١٤ ،٪

ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
١٨٫١ ١١٫١

ﺻﺎﰲ اﻟﺼﺎدرات

اﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
٩
٦
٣
ﺻﻔﺮ
–٣
–٦

–١٢٫٣
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﳌﻐﺮب ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن ﻣﺼﺮ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

–٩

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ويؤثر ضعف الثقة سلبا على الطلب احمللي (الشكل البياين
 .)1-2فعدم اليقين بشأن األوضاع اإلقليمية واالجتماعية-
السياسية واألمنية يثبط االستثمار اخلاص .وتؤثر الصراعات
الدائرة يف سوريا والعراق وغزة على الثقة يف لبنان واألردن،
حيث تؤدي تدفقات أعداد كبيرة من الالجئين إىل فرض
ضغوط على املوارد احملدودة بالفعل (عدد مايو  2014من
تقرير ’’مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي‘‘) .وتتفاقم أجواء
عدم اليقين هذه بسبب وجودُ مواطن ضعف هيكلي ومؤسسي،
وخماطر ائتمانية ناشئة عن ارتفاع نسب القروض املتعثرة،
وارتفاع مستوى الدين العام ،ووجود مشكالت هيكلية مل يحل
أغلبها ،بما يف ذلك انقطاع إمدادات الكهرباء يف جيبوتي
ومصر ولبنان وباكستان .وعلى الرغم من تباطؤ الطلب
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اإلطار 1-2

توفير حماية أفضل للفقراء يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تؤدي اخملاوف يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشأن الكفاءة والتكاليف املتصلة باستخدام الدعم املعمم كأداة للحماية
االجتماعية إىل إبراز احلاجة امللحة إىل وضع برامج موجهة قابلة لالستمرار لشبكات األمان االجتماعي تلبي فعليا احتياجات
الفقراء والفئات الضعيفة.

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

ومن شأن شبكات األمان االجتماعي املوجهة أن تضع حدا للفقر وتدعم النمو االحتوائي ،حيث تتضمن حتويالت نقدية وشبه
نقدية (مثل قسائم الغذاء) وعينية (كالغذاء) .والبرامج املصممة بشكل جيد حتد من الفقر بتوفير دعم موثوق لألسر املعيشية الفقيرة
أيضا أن تساعد على حتقيق األهداف االجتماعية عندما تكون مشروطة بإجراءات من جانب املتلقين للدعم (مثل
والضعيفة .ويمكنها
ً
انتظام األطفال يف الدراسة) ويمكن زيادتها بسهولة أثناء األزمات.
١-١-٢
وقد توسعت املكسيك يف برناجمها لتوظيف العمالة املؤقت بإضافة
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 900ألف شخص يف أربعة أعوام يف مواجهة كوارث طبيعية.
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى
وتخصص بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حصة
٣٫٠
أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
صغيرة نسبيا من موازناتها احلكومية لشبكات األمان
٢٫٥
االجتماعي املوجهة .فإنفاقها ،وتغطيتها للفقراء ،أقل من معظم
٢٫٠
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
١٫٥
بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية (الشكل البياين .)1-1-2
اﻟﻴﻤﻦ
اﻷردن
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
١٫٠
اﳌﻐﺮب
وﻏﺰة
فتنفق هذه البلدان يف املتوسط  %0.7من إجمايل الناجت احمللي على
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٠٫٥
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
هذه الشبكات ،مقارنة بمتوسط  %1.6من إجمايل الناجت احمللي يف
٠٫٠
ﺻﻔﺮ
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
على
البلدان النامية والصاعدة .وينفق العديد من البلدان يف املنطقة
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
الدعم أكثر مما ينفق عل جميع اخلدمات االجتماعية األخرى.

وتفتقر نظم شبكات األمان االجتماعي القائمة يف املنطقة
عموما إىل الفعالية يف احلد من الفقر ،على النحو التايل:

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Silva, Levin, and Morgandi (2012

·تتسم الشبكات بالتجزؤ ،مع وجود عدد كبير من البرامج الصغيرة ،لكل منها آلية خاصة به لتوجيه املساعدات للمستحقين.
·تنتقص القدرات اإلدارية احملدودة من فعالية كثير من البرامج وتسهل إهدار املوارد والفساد.
·تعتمد آليات توجيه املساعدات للمستحقين يف معظمها على تقسيمات فئوية (على أساس املوقع اجلغرايف مثال) ،مما يؤدي إىل
تسرب املوارد واستبعاد أشخاص يستحقون االستفادة من البرامج .ويمثل قياس القدرة املالية (مثال يف لبنان والضفة الغربية
وغزة) االستثناء ال القاعدة.
·توفر البرامج القائمة فرصا حمدودة إلنهاء أهلية االستفادة من الشبكة ،مما يشجع ثقافة اإلعالة ويحد من احلوافز على العمل.
خطوات لتحسين النظم — تشير جتارب البلدان اخملتلفة إىل اثنتين من األولويات لتحسين شبكات األمان االجتماعي يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
·ينبغي حتسين تمويل هذه الشبكات ،باالعتماد جزئيا على الوفورات الناجتة عن إصالح الدعم (كما هو متبع بالنسبة ألوجه
اإلنفاق االجتماعي األخرى)؛ على سبيل املثال ،أنشأ األردن برناجما للتحويالت النقدية عندما خفض الدعم.
·يمكن زيادة فعالية الشبكات بتوحيد البرامج (على سبيل املثال ،قامت البرازيل بتوحيد عدة برامج يف برنامج واحد هو Bolsa

)Familia؛ وبتحسين التغطية وآلية توجيه املساعدات للمستحقين والقدرات اإلدارية وتقديم اخلدمات (على سبيل املثال ،توجيه
املدفوعات من خالل بطاقات صرف النقود يف البرازيل ،والهواتف احملمولة يف كينيا ،وبطاقات الهوية البيومترية يف جنوب
أفريقيا)؛ وإعداد سجالت موحدة بأسماء املستفيدين (كما هو متبع يف البرازيل ولبنان والفلبين)؛ ووضع آليات للمراقبة واإلبالغ
(دراسات Behrendt and Hagemejer 2009؛ و Gentilini, Honorati, and Yemtsov 2014؛ و .)Grosh and others 2008

أعده غاييل بيير وكارلو سدراليڤيتش.
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 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح
اإلطار ( 1-2تتمة)

ويعتمد اتباع خطوات حمددة لتحسين شبكات األمان االجتماعي املوجهة على النظم القائمة واألولويات القُطْرية (اجلدول
 .)1-1-2وعلى وجه اخلصوص ،يتحدد نطاق تغطية نظم شبكات األمان االجتماعي حسب مستوى دخل البلد املعني وأهداف حكومته.
ويمكن أن يسهم الدعم املقدم من البنك الدويل وغيره من املؤسسات املالية الدولية بدور حاسم يف بلوغ هذه األهداف.

اجلدول  -1-1-2اخلطوات التالية
األوضاع األولية

األولوية

برامج رائدة أو جتريبية
هناك شبكات أمان
عدد قليل من البرامج
واعدة (مثال ،املغرب،
اجملزأة أو عدم وجود برامج اجتماعي موجهة
للمستحقين ولكنها قاصرة والضفة الغربية وغزة،
(مثال ،مصر وموريتانيا)
األداء (مثال ،األردن ،تونس) واليمن)

•وضع استراتيجية
لشبكة األمان /حتديد
األهداف الرئيسية
لشبكات األمان
االجتماعي
•البدء ببرامج ضيقة
النطاق/جتريبية
موجهة إىل فئة فرعية
من الفقراء
•استخدام نظم بسيطة
لتوجيه املساعدات
للمستحقين تركز على
احتياجات املستفيدين
وعلى توخي الشفافية
يف اختيارهم
•البدء يف إنشاء بنية
حتتية لتطبيق برامج
شبكات األمان
االجتماعي (مثال،
هيئة منفذة) أو
االستفادة من البنية
التحتية القائمة
بالفعل

•مواصلة أو بدء
وضع استراتيجية
لشبكة األمان
االجتماعي
•تنفيذ أو مواصلة
حصر البرامج
لتحديد حاالت
التداخل والتكرار
•الضبط الدقيق
للبرامج القائمة
من أجل حتسين
فعاليتها
•التوسع يف البرامج
الفعالة واستبعاد
البرامج املتكررة
•السعي إىل اعتماد
أفضل املمارسات
الدولية يف هذا
اجملال (مثال،
سجالت املستفيدين)

نظام مطور بشكل جيد
لنظم شبكات األمان
االجتماعي (مثال ،أرمينيا
وجورجيا)

•تعزيز استراتيجية
شبكة األمان
•مواصلة وضع
سجالت موحدة
للبرامج الرائدة
•مواصلة تطوير البنية
التحتية ملراقبة أداء
البرامج
•ربط السجالت
لتحسين توجيه
املساعدات
للمستحقين وإزالة
التداخالت

•مراقبة أداء البرامج
• التقارب مع أفضل
املمارسات الدولية،
ومواصلة حتسين
التغطية ،واحلد من
إساءات االستخدام
واألخطاء ،وحتسين
إجراءات انتهاء أهلية
االستفادة من الشبكة
•تعزيز آليات تقييم
أداء البرامج

املصادر :دراسات )Grosh and others (2008؛ و )Silva, Lenin, and Morgandi (2012؛ و ).Isik-Dikmelic (2012

احمللي نتيجة لضبط أوضاع املالية العامة ،يتم دعم هذا
الطلب من خالل زيادة اإلنفاق االستثماري العام ،املمول
جزئيا من جهات مانحة .وتساعد فواتير األجور الكبيرة لدى
القطاع العام والتدفقات الداخلة من حتويالت العاملين من
دول جملس التعاون اخلليجي وأوروبا على دعم االستهالك
وسط أجواء البطالة املرتفعة.
ويدعم التعايف العاملي التدريجي ،إىل جانب التقدم
األويل احملرز يف اإلصالحات الهيكلية ،حدوث زيادة
طفيفة يف النشاط اخلارجي .فالطلب الداخلي يف أوروبا،

اآلخذ يف االنتعاش ببطء ،واطراد النشاط يف جملس التعاون
اخلليجي — الشريكان التجاريان الرئيسيان للمنطقة — من
العوامل التي تدعم حدوث تعاف بطيء ولكنه مطرد للصادرات
واالستثمار األجنبي املباشر (الشكل البياين  )2-2وكذلك
أيضا إىل
السياحة .ويف املغرب ،أدت اإلصالحات الهيكلية
ً
جذب مستويات مرتفعة من االستثمار األجنبي املباشر
واإلنتاج بغرض التصدير يف صناعات ذات قيمة مضافة
عالية مثل السيارات وأجهزة املالحة اجلوية .وباملثل ،ساعدت
أوجه التحسن األولية يف إمداد الكهرباء يف باكستان أصحاب
الصناعات التحويلية على االستجابة لتلبية الطلب املتزايد على
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢

ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ

)اﳌﺆﺷﺮ؛ ١٠٠=٢٠٠٩؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٤أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ(
١٤٠

ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
١١٥

١٤٠

١٣٠

١٢٠

١١٠

١٠٠

١٢٠

٨٠

١٠٥

٦٠

١١٠

٤٠

١٠٠

٢٠

٢٠
١٠
ﱐ ﻣﻦ ٢٠
ﻟﺜﺎ ١٠
ﻟﺮﺑﻊ ا ل ﻣﻦ ٢٠
ا ﻷو ١٠
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﻟﺚ ﻣ ٢٠
ﻟﺜﺎ ١٠
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻊ ﻣ ٢٠
اﻟﺮا ١١
اﻟﺮﺑﻊ ل ﻣﻦ ٢٠
ﻷو ١١
ﻟﺮﺑﻊ ا ﱐ ﻣﻦ ٢٠
ا ﻟﺜﺎ ١١
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﻟﺚ ﻣ ٢٠
ﻟﺜﺎ ١١
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻊ ﻣ ٢٠
اﻟﺮا ١٢
اﻟﺮﺑﻊ ل ﻣﻦ ٢٠
ﻷو ١٢
ﻟﺮﺑﻊ ا ﱐ ﻣﻦ ٢٠
ا ﻟﺜﺎ ١٢
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﻟﺚ ﻣ ٢٠
ﻟﺜﺎ ١٢
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻊ ﻣ ٢٠
اﻟﺮا ١٣
اﻟﺮﺑﻊ ل ﻣﻦ ٢٠
ﻷو ١٣
ﻟﺮﺑﻊ ا ﱐ ﻣﻦ ٢٠
ا ﻟﺜﺎ ١٣
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﻟﺚ ﻣ ٢٠
ﻟﺜﺎ ١٣
ا ﻦ
اﻟﺮﺑﻊ ﺑﻊ ﻣ ٢٠
اﻟﺮا ١٤
اﻟﺮﺑﻊ ل ﻣﻦ ٢٠
ﻷو ١٤
ﺑﻊ ا ﻣﻦ
اﻟﺮ ﺎﱐ
اﻟ ﺜ
ﺮﺑﻊ
اﻟ

١٠٠

١٦٠

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP
)٪؛ اﻟﺰﻳﺎدة = ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف(

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Haver Analytics؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٢

ﻋﻼوات اخملﺎﻃﺮ ﺗﺘﺮاﺟﻊ

)ﻓﺮوق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻻت ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻧﻘﺎط أﺳﺎس،
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٣وأول ﻳﻨﺎﻳﺮ (٢٠١٤
٢٠١٤

٢٠١٣
ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ

٦٠
١٠
٠

٢٠

–٠
٢٦
–٠
٢٢
–٠
١٨
–٠
١٤
–٠
١٠
–٠
٦٠
–
٢٠
–

٣٠

٣٤

–٠

Markit Itraxx ٥ ،CEEMEAﺳﻨﻮات

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg, L.P؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ Markit؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

الصادرات .وظهرت بشائر تعايف أنشطة الصناعات التحويلية
واالستثمار األجنبي املباشر يف مصر .ويف موريتانيا ،أدى
تعزز الطاقة اإلنتاجية يف قطاعي التعدين والزراعية إىل دعم
أيضا يف جيبوتي االستثمارات
الثقة والنمو ،وهو ما فعلته
ً
واسعة النطاق يف البنية التحتية وقوة أنشطة املوانئ .وبفضل
هذه التحسينات ،تتعزز أسواق األسهم وتتراجع عالوات
اخملاطر (الشكل البياين )3-2؛ وقد قامت باكستان بأول
إصدار للسندات الدولية لها يف سبع سنوات .ومع ذلك ،ال
تزال األحداث األمنية اخلطيرة تبعد السياح عن مصر ولبنان
وتونس وتعيق صادرات مصر من الغاز .واملكاسب املتحققة
من ارتفاع الصادرات توازنها جزئيا فواتير االستيراد الكبيرة،
التي تدل على استمرار ارتفاع مستويات أسعار الغذاء والطاقة
العاملية ،وعلى ارتفاع سعر الصرف احلقيقي (الشكل البياين
.)4-2

وسيظل النمو متواضعا يف األجل القريب .وتشير
التنبؤات إىل أن نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي سيظل
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٩٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠

اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ
)إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي (٪

ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻼزم ﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻼزم ﳋﻔﺾ ﻓﺠﻮة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ
وﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ

٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

يف حدود  %3يف عام  2014وأنه سيرتفع إىل  %4يف
عام  .2015ومن املتوقع أن يلقى نمو الصادرات دعما
مستمرا من تعزز التعايف العاملي ،ال سيما يف أوروبا،
واإلصالحات الهيكلية األولية التي تخفض تكاليف
اإلنتاج .واستمرار زيادة اإلنفاق العام على البنية التحتية
والرعاية الصحية والتعليم سيكمل هذه اإلصالحات
ويعزز الثقة الناشئة ،ويدعم أنشطة االستثمار اخلاص
والوظائف (اإلطار  .)2-2ولكن ما مل تنفذ إصالحات
هيكلية أعمق وبصورة متصلة ،لن تكون هذه التحسينات
كافية للحد من البطالة املرتفعة باستمرار يف املنطقة
ورفع مستويات املعيشة .ويف الواقع ،سيكون من
الضروري حتقيق معدل نمو مستمر يقارب  %8يف األجل
املتوسط لتضييق الفجوة يف مستويات املعيشة إىل
النصف بين البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وغيرها
من بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية (الشكل
البياين 5-2؛ واملرفق الرابع) .وهذه املؤشرات ،التي يمكن

 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح
اإلطار 2 -2

تأثير تدابير املالية العامة على الوظائف يف اقتصادات البلدان املستوردة للنفط يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

بعد مرور أربع سنوات على الربيع العربي ،تواجه االقتصادات املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان صعوبات يف خلق الوظائف وسط بيئة من التعايف االقتصادي الضعيف مع قيامها بضبط أوضاع
املالية العامة لوضع الدين على مسار يمكن االستمرار يف حتمله .ويف األجل القريب ،يؤدي ضبط أوضاع املالية العامة إىل
خفض الطلب احمللي وبالتايل يؤثر سلبا على الناجت والوظائف .وتشير دراسات أجريت مؤخرا إىل أنه خالل فترات ممتدة من النمو
الضعيف ،يمكن أن يؤدي ضبط أوضاع املالية العامة إىل إطالة فترة البطالة ،مما يسفر عن تراجع املهارات ودفع العمال احملبطين إىل
ترك سوق العمل 1.فكيف يمكن للبلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تصميم برامج
لضبط أوضاع املالية العامة للحد من التأثير السلبي على الوظائف؟
وإعادة تخصيص اإلنفاق بإبعاده عن دعم الطاقة املعمم
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢-٢
غير الكفء وتقريبه من اإلنفاق املنشئ للوظائف على
١
البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم يمكن أن يؤدي اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
إىل تخفيف حدة اآلثار السلبية لضبط أوضاع املالية
اﻷﺟﻮر
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
العامة على الوظائف 2،3 .ويف الوقت احلايل ،يتبع عدد كبير
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى
٢٫٠
من البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
١٫٥
إفريقيا وأفغانستان وباكستان برامج لضبط أوضاع املالية
العامة تخفض اإلنفاق على الدعم (الشكل البياين .)1-2-2
١٫٠
الوظائف
ويمكن أن حتد هذه البرامج يف األجل القريب من خلق
٠٫٥
مصر
يف
عن طريق خفض االستهالك والطلب احمللي .ولكن
٠٫٠
حيز
خلق
واألردن وباكستان وتونس ،أدت هذه البرامج إىل
–٠٫٥
تتسم
التي
يف املوازنة لزيادة االستثمار يف التكنولوجيات
–١٫٠
٢٠١٣–٢٠١٠
٢٠١٥–٢٠١٣
بكفاءة استخدام الطاقة ،والبنية التحتية ،والتعليم ،والرعاية
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
أيضا
الصحية ،وكلها تدعم خلق الوظائف .ويحسِّن هذا اإلنفاق
ً
 ١ﻣﺎ ﻋﺪا ﺳﻮرﻳﺎ.
بيئة األعمال ويزيد من مهارات العاملين ،مما يؤدي إىل زيادة
اإلنتاجية وإعطاء دفعة أكبر لعملية خلق الوظائف.
أما التدابير املتعلقة باإليرادات ،من قبيل رفع الضريبة العقارية وضريبة الشركات وضريبة الدخل الشخصي على
فئات السكان مرتفعة الدخل ،وإلغاء إعفاءات ضريبية معينة ،فأثرها حمدود على الوظائف يف األجل القريب .ويصدق
ذلك بوجه خاص على البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ،حيث تكون هذه
وعالوة على ذلك ،يمكن أن تؤدي
الضرائب منخفضة عموما مقارنة باالقتصادات الصاعدة والنامية األخرى (الشكل البياين .)2-2-2
ً
اإلصالحات الضريبية إىل تهيئة بيئة ضريبية أكثر إنصافا ،وحتسين حوافز ممارسة األعمال ،وتشجيع إضفاء الشرعية على الشركات
أو األعمال غير الرسمية ،مما يؤدي إىل توسيع نطاق األعمال واستحداث الوظائف .ومن شأن خفض عوائق ضريبة العمل أن يؤدي أيضا
إىل زيادة توظيف العمالة ،إال أن هذا اإلجراء غالبا ما يكون أقل فعالية عندما يكون حجم األنشطة غير الرسمية كبيرا ،مثلما هي احلال
يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (عدد أكتوبر  2014من تقرير «الراصد
املايل»).

أعدته بريثا ميترا.
 1النتيجة هي خفض النمو احملتمل واستحداث وظائف أقل يف األجل املتوسط (عدد أكتوبر  2014من تقرير الراصد املايل ،ودراسة �Dell’Erba, Ko
 .)loskova, and Poplawski-Ribeiro forthcomingوهذه اآلثار يمكن أن يوازن جزءا منها التأثير اإليجابي لضبط أوضاع املالية العامة على النمو من
خالل خفض عالوات اخملاطر وزيادة إتاحة التمويل املصريف للشركات (يف حاالت تمويل الدين العام بدرجة كبيرة من البنوك احمللية).
 2تستعرض دراسة ) Baunsgaard and others (2012الدراسات التي أعدت عن االقتصادات املتقدمة .وتخلص عدة دراسات أعدت عن أوروبا الصاعدة
إىل أن تأثير تدابير اإلنفاق احلكومي على النمو يف األجل املتوسط أكبر من تأثير تدابير اإليرادات (دراسات Haug, Jedrzejowicz, and Aznajderska
2013؛ و  Mitra and Pogoshyanقيد اإلصدار؛ و .)Šimović and Deskar-Škrbić 2013
 3بوجه عام ،قد يكون ضبط أوضاع املالية العامة القائم على جهود تعبئة اإليرادات أفضل من خفض اإلنفاق يف االقتصادات الصاعدة والنامية
(عدد أكتوبر  2014من تقرير الراصد املايل) — وخصوصا عندما تكون أوجه اجلمود يف اإلنفاق وانخفاض مستويات املصروفات العامة تعني
ضمنا أن اخلفض يحدث بصورة غير تناسبية يف اإلنفاق العام الرأسمايل وغيره من اإلنفاق العام اإلنتاجي .غير أن هذه النقطة تنطبق بدرجة أقل
على حالة البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ألن هذه البلدان تقوم حاليا يف الغالب بضبط
األوضاع يف موازناتها عن طريق خفض اإلنفاق على الدعم املعمم الذي يفتقر إىل الكفاءة.
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اإلطار ( 2-2تتمة)
أيضا استخدام وفورات املالية العامة لدعم إصالحات سوق العمل ،التي تهدف إىل حتسين خدمات املساعدة على
ويمكن
ً
التسكين الوظيفي األنسب وزيادة توافق املهارات مع متطلبات سوق العمل (املرفق األول) .وعلى سبيل املثال ،يمكن أن تؤدي
بعض الوفورات الناجتة عن إصالحات دعم الطاقة يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان إىل تمويل خدمات التسكين الوظيفي ،بما يف ذلك اخلدمات املركزية باستخدام الكمبيوتر للتوفيق بين أصحاب املهارات
والوظائف والتلمذة املهنية .ويمكن تنفيذ برامج تدريبية موجهة من أجل التصدي ملشكالت عدم التوافق بين مهارات املوظَّفين
واحتياجات أصحاب العمل ،وخصوصا املهارات املهنية واللغوية ومهارات استخدام الكمبيوتر ومهارات اإلدارة .ويمكن أن تتعاون
احلكومات مع القطاع اخلاص يف وضع هذه البرامج وتمويلها .وبصورة أعم ،يمكن أن تؤدي املشاورات بين القطاعين العام واخلاص
إىل تصميم برامج التعليم العايل والتعليم املهني بحيث تكون أقرب إىل احتياجات أصحاب العمل.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢-٢

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
إﻳﺮاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

)(٪

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٫٥

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

١٫٠
٠٫٥

اﻷردن

اﻟﺴﻮدان

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺼﺮ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﺼﺮ

اﳌﻐﺮب

ﻟﺒﻨﺎن

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

٢٫٠

٠٫٠

ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
)(٪

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻷردن

ﻟﺒﻨﺎن

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ KPMG؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ  ،Deloitteوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

أن تشكل أحد العوامل املفسرة لالضطرابات االجتماعية ،تبين
أن أداء البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ضعيف مقارنة
بغيرها من املناطق الصاعدة والنامية.
وقد استقر التضخم ،وإن كان بمستويات مرتفعة .فعلى مدى
السنوات الثالث األخيرة ،تراجعت الضغوط التضخمية نتيجة
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االقتصادي ،وقصور النمو الفعلي عن النمو احملتمل ،وتراجعت
يف بعض احلاالت نتيجة لتشديد األوضاع النقدية (الشكل
البياين  .)6-2غير أن التضخم استمر نتيجة خلفض دعم الطاقة
وزيادة اإلنفاق على أجور القطاع العام ،وتنقيد عجز املالية
العامة ،ويف بعض احلاالت ،انتهاج سياسات نقدية توسعية

 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٢

اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة

)ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ؛ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ١٢ﺷﻬﺮا؛ (٪
ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ

٢

ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ

١

١٢
٩
٦
٣

ﺻﻔﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٣ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٣ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١

اﳌﺼﺎدرHaver Analytics :؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ١ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮدان.
 ٢ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳌﻐﺮب واﻟﺴﻮدان.

ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وأﺷﻬﺮ اﻟﻮاردات ،ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ(
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ٢٠١٤-٢٠١٣ ،اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٤-٢٠١٣ ،
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت٢٠١٤ ،
ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٤ ،
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ
–٢
–٤
–٦
ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﳌﻐﺮب اﻷردن اﻟﺴﻮدان ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وانخفاض سعر الصرف (مؤخرا يف مصر والسودان وتونس)
إىل جانب تزايد الطلب احمللي نتيجة لتزايد أعداد الالجئين (يف
األردن ولبنان) .ويُتوقع أن تستمر هذه االجتاهات يف ،2015
ليظل التضخم يف مستواه احلايل البالغ .%9

أعلى من أسعار الفائدة احمللية مع زيادة تشديد األوضاع
النقدية على مستوى العامل 1،وإن كانت حمدودية االنكشاف
لألسواق الرأسمالية الدولية يُتوقع عموما أن حتتوي خماطر
انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية .وعلى جانب احتمال
جتاوز النتائج املتوقعة ،من شأن تسجيل معدالت نمو أقوى
من املتوقع لدى الشركاء التجاريين أن يؤدي إىل إعطاء دفعة
للنشاط االقتصادي.

يتعرض التعايف خملاطر التطورات السلبية على
الصعيدين احمللي واإلقليمي .فحدوث انتكاسات يف
التحوالت السياسية ،وتزايد التوترات االجتماعية واألمنية،
وتداعي آثار أكبر للصراعات اإلقليمية كلها عوامل يمكن أن
تقوض الثقة وتضر بتنفيذ اإلصالحات واالستقرار االقتصادي
الكلي .فتداعيات الصراعات الدائرة يف غزة والعراق وليبيا
وسوريا يمكن أن تزيد من تدفقات الالجئين وتعطل التجارة
وترفع أسعار النفط — مما يرفع التضخم والدين .ويمكن أن
يؤدي سحب القوات الدولية من أفغانستان إىل إبطاء الطلب
احمللي وزيادة التوترات األمنية يف أفغانستان ويف باكستان.
وعلى جانب االحتماالت اإليجابية ،يمكن أن يؤدي التقدم
بخطى أسرع يف تنفيذ اإلصالحات إىل إعطاء دفعة للثقة
والنشاط االقتصادي على املستوى احمللي.

تراجع مواطن الضعف اخلارجي واملايل
بالتدريج

ارتفاع خماطر التطورات السلبية

أيضا نحو التطورات السلبية.
وتميل اخملاطر اخلارجية
ً
فانخفاض النمو املمكن عن املستويات املتوقعة أو حدوث
ركود طويل األجل يف االقتصادات املتقدمة ،ال سيما يف
أوروبا ،أو بطء النمو يف دول جملس التعاون اخلليجي
أو األسواق الصاعدة األخرى يمكن أن يحد من النمو يف
البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان عن طريق خفض السياحة
والصادرات وحتويالت العاملين يف اخلارج .والبلدان التي
لديها مرونة حمدودة يف أسعار الصرف قد تواجه مستويات

تكتسب بلدان املنطقة مزيدا من الصالبة يف مواجهة
الصدمات اخلارجية بوتيرة متباينة .ففي مصر وباكستان،
زادت تغطية االحتياطيات الدولية مؤخرا وإن كانت ال تزال
منخفضة وعرضة خملاطر التطورات املعاكسة (الشكل البياين
أيضا تغطية االحتياطيات يف األردن وال تزال
 .)7-2وحتسنت
ً
مرتفعة يف لبنان ،على الرغم من وجود ضغوط لالستيراد من
أجل توفير الغذاء ألعداد أكبر من الالجئين .ويواجه األردن
ضغوطا إضافية ناشئة من االستعاضة عن إمدادات الغاز
املصري األقل من املستويات املتوقعة واملستخدمة يف إنتاج
الكهرباء بواردات الوقود مرتفعة التكلفة.
وتعزى الفروق يف تغطية االحتياطيات بدرجة كبيرة
إىل تباين التطورات يف احلسابات اجلارية .وتشهد بلدان
املنطقة حاليا حتسنا يف عجز احلسابات اجلارية إال أن هناك
اختالفا بين البلدان فيما يتعلق بزيادة الصادرات ومدى ما
 1لالطالع على مزيد من التفاصيل حول األثر الذي يقع على
البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان بسبب عودة السياسة النقدية األمريكية
إلى أوضاعها الطبيعية ،راجع عدد نوفمبر  2013من تقرير ’’آفاق
االقتصاد اإلقليمي‘‘ وعدد مايو  2014من تقرير ’’مستجدات آفاق
االقتصاد اإلقليمي‘‘.
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يترتب على ضعف االستثمار احمللي من كبح لنمو الواردات.
ففي جيبوتي وموريتانيا ،يتزايد عجز احلساب اجلاري نتيجة
للواردات الكبيرة املتصلة باالستثمار والتي يمولها يف الغالب
االستثمار األجنبي املباشر .ويف السودان ،ال تزال األرصدة
اخلارجية حساسة لرسوم عبور النفط وصادرات الذهب من
أيضا صايف التدفقات الرأسمالية
جنوب السودان .ويختلف
ً
أيضا االحتياطيات ،باختالف البلدان
واملنح ،التي تشكل
ً
بسبب الفروق يف التمويل من احلكومات األجنبية (حيث
التمويل كبير يف أفغانستان ومصر واألردن واملغرب وتونس)،
واالقتراض من مؤسسات مالية دولية ،واالستثمار األجنبي
املباشر ،والتزامات الدين اخلارجي ،وإصدارات السندات
السيادية الدولية.
ويساهم الضبط الكبير ألوضاع املالية العامة حاليا
يف احتواء املستويات املرتفعة من العجز والديون
ويف إعادة بناء هوامش وقائية تدريجيا .ويف أعقاب
الربيع العربي ،قام عدد كبير من البلدان بزيادة الدعم املعمم
وفواتير أجور القطاع العام لتهدئة االضطرابات االجتماعية
وتخفيف العبء املترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
وإضافة إىل ضعف اإليرادات الضريبية،
على املستوى الدويل.
ً
ويف بعض األحيان األنشطة شبه املالية الكبيرة ،زادت حاالت
العجز ومواطن الضعف يف املالية العامة بصورة حادة.
وبلغت معدالت العجز ذروتها يف عام  ،2013ويعمل صناع
السياسات يف البلدان املعنية حاليا على خفضها يف الفترة
 .2015-2014ويُتوقع تسجيل أعلى معدالت اخلفض يف
مصر ( %2.5من إجمايل الناجت احمللي) وباكستان (%3.75
من إجمايل الناجت احمللي) 2.ولكن يف معظم احلاالت ،يؤدي
ضبط أوضاع املالية العامة إىل إبطاء تراكم الديون ،وإن كانت
نسب الديون وخدمتها ال تزال آخذة يف االرتفاع.
ويمثل اإلنفاق أهم أهداف تدابير ضبط أوضاع املالية
العامة (الشكل البياين  .)8-2وتتحقق أكبر الوفورات من
عمليات إصالح دعم الوقود املعمم التي بدأت يف مصر
واألردن وموريتانيا واملغرب وباكستان والسودان وتونس
(اجلدول  .)1-2ويجري حاليا احتواء فواتير األجور يف معظم
احلاالت ،ولكن يُتوقع أن تزيد هذه األجور يف لبنان إذا نفذت
التعديالت املتوخاة يف سلم الرواتب ويف موريتانيا إذا نفذت
وعود احلملة الرئاسية .وقد وجهت بعض الوفورات الناجتة عن
إصالح الدعم إىل برامج اجتماعية موجهة بشكل أفضل حلماية
الفقراء (اإلطار  )1-2وزيادة اإلنفاق على البنية التحتية
والرعاية الصحية والتعليم .ويجري حاليا النظر يف اتخاذ
عدة تدابير يف جمال اإليرادات لتوسيع الوعاء الضريبي يف
عام  .2015ويف الوقت نفسه ،يُتوقع أن يؤدي حتسن النشاط
االقتصادي إىل رفع اإليرادات الضريبية.
 2في باكستان ،تضمن عجز الموازنة للسنة المالية 2013/2012
تسوية غير متكررة لمتأخرات قطاع الطاقة البالغة  %1.4من
إجمالي الناتج المحلي.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-٢

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٣و(٢٠١٥
ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

اﻷﺟﻮر
ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات

٩
٦
٣
ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻮدان اﻷردن أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺼﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﳌﻐﺮب

–٣

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اجلدول  :١-٢اإلنفاق على دعم الطاقة
( %من إجمايل الناجت احمللي)

مصر
األردن
املغرب
تونس
باكستان

ذروة اإلنفاق2013-2011 ،
6.8
8.4
6.6
3.7
2.3

2014
6.6
3.8
3.8
2.9
1.1

سنة الذروة
2012
2012
2012
2013
2012

املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ويبدو أن احتياجات التمويل تلوح يف األفق .وتوجد
احتياجات إجمالية كبيرة لتمويل املوازنة يف البلدان
املستوردة للنفط (الشكل البياين )9-2؛ وهي كبيرة بوجه
خاص يف مصر ولبنان وباكستان ،بسبب ارتفاع العجز
وقصر آجال استحقاق أذون اخلزانة احمللية .ويُتوقع تغطية
معظم هذه االحتياجات من خالل التمويل احمللي والرسمي.
ومن املهم أن يستمر التمويل الكبير املقدم من مانحين
ثنائيين ،وخصوصا من دول جملس التعاون اخلليجي إىل
بلدان التحول العربي (اإلطار  .)3-2كذلك االحتياجات
اإلجمالية من التمويل اخلارجي كبيرة ،حيث تصل يف
جمموعها إىل  100مليار دوالر أمريكي يف عام ،2015
لتمويل احلسابات اخلارجية؛ وقد ارتفعت بمقدار  15مليار
دوالر أمريكي منذ عام ( 2014الشكل البياين .)10-2
ويُتوقع أن يستمر تمويلها من مصادر رسمية ،بما يف ذلك
برامج صندوق النقد الدويل ،ومن االستثمار األجنبي املباشر
والتدفقات الداخلة اخلاصة األخرى — وبصفة خاصة،
يف لبنان ،من ودائع غير املقيمين .إال أن خماطر التطورات
السلبية الكبيرة ،احمللية واخلارجية ،الوارد وصفها أعاله،
يمكن أن تهدد ورود هذه التدفقات فعليا.

 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-٢

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٢

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ

١

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٥

٦٠

٢٠١٤

٥٠

٦٠
٤٠

٤٠
٣٠
٢٠
ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﻮدان أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﳌﻐﺮب اﻷردن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺼﺮ

١٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﳎﻤﻮع ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻨﺢ( واﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪﻳﻦ
اﳋﺎرﺟﻲ واﶈﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

٢٠
ﺻﻔﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺴﻮدان اﳌﻐﺮب ﻣﺼﺮ اﻷردن ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﺠﺰ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﳎﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ )ﻣﺎ ﻋﺪا وداﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ(.

اإلطار 3 -2

حتول أنماط التمويل اخلارجي الرسمي يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

يف أعقاب األزمة املالية العاملية والربيع العربي ،اتسعت اختالالت
املالية العامة واحلسابات اخلارجية يف البلدان املستوردة للنفط
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
بصورة ملموسة ،مما زاد من اعتمادها على املساعدة املالية
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى
٨
اخلارجية .وزادت املعونة اخلارجية الكلية الواردة من مصادر
٧
رسمية بأكثر من الضعف منذ عام  2010لتلبي بعض احتياجات
التمويل املتزايدة للبلدان املتلقية لها (الشكل البياين .)1-3-2
٦
٥
وزاد التمويل اخلارجي الرسمي من بلدان جمموعة السبعة
٤
واملؤسسات املالية الدولية بالقيم املطلقة بينما ظل بوجه عام
٣
دون تغيير يُذكر كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي لدى البلدان
٢
املستوردة للنفط .وزاد التمويل املقدم من مانحين يف املنطقة ،ال
١
سيما دول جملس التعاون اخلليجي ،بصورة حادة .فقد ارتفعت
ﺻﻔﺮ
حصة هذه البلدان يف جمموع املبالغ املنصرفة من  %5.5يف
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
عام  2010إىل  %50يف عام  .2013ويجدر الترحيب برغبة دول
اﳌﺼﺎدر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
نظرا ألنها تساعد
جملس التعاون اخلليجي يف زيادة مساعداتها،
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﺪات.
ً
بذلك على دعم االستقرار االقتصادي الكلي وتنوع مصادر تمويل
البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان.
وجاء  %45من الدعم املايل الرسمي املقدم من بلدان جمموعة السبعة للبلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان يف صورة ضمانات للسندات ،بعد أن كان شبه معدوما يف عام  ،2010وتتصدر األردن وتونس قائمة البلدان
املتلقية للدعم .وكان من شأن صعوبة الوضع املايل يف البلدان املانحة أن تؤدي إىل إنقاص تكلفة ضمانات السندات عن تكلفة
القروض يف األجل القصير ،مع حتقق نفس الفائدة للبلدان املتلقية القادرة على النفاذ إىل األسواق.
وزادت أهمية تمويل املشروعات يف تدفقات التمويل ،تمشيا مع تزايد دور املانحين اإلقليميين .وربما كان انعدام االستقرار السياسي
يف بعض البلدان املتلقية للدعم وحمدودية قدرتها على تنفيذ إصالحات اقتصادية قد قلل أيضا من رغبة املانحين يف توفير منح
ودعم غير مشروط.
ومع توقع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل يف معظم البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ،سيكون من املهم أن يواصل اجملتمع الدويل تقديم دعمه املايل – وأن يزيده يف بعض احلاالت .ومن شأن ربط هذه
املساعدة بصورة أوثق بالتقدم احملرز يف اإلصالحات الهيكلية وزيادة وضوح مساراتها املستقبلية أن يحسن اآلفاق االقتصادية يف
األجل املتوسط للبلدان املستوردة للنفط يف املنطقة ويزيد قدرتها على الصمود يف مواجهة الصدمات مع خفض اعتمادها على الدعم
اخلارجي.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٣-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إعداد أنيا بوم ،وكريستوف ديونڤالد (رئيس الفريق) ،وتوخير ميرزوويف.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

سياسات املالية العامة والسياسات النقدية
وسياسات سعر الصرف :الذهاب أبعد من
حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي
يمثل ضبط أوضاع املالية العامة مطلبا ضروريا لزيادة
الثقة وتعزيزها .وينطوي خفض العجز املايل على العديد
من املنافع ،فهو يضع نسب الدين العام على مسارات يمكن
االستمرار يف حتملها ،ويخفف الضغوط الناشئة عن تمويل
احلساب اجلاري واحلساب اخلارجي ،ويحد من مواطن الضعف
اخلارجي .وفضال على ذلك فإنه يتيح إعادة بناء الهوامش
الوقائية ودعم الثقة وخفض عالوات اخملاطر الكبيرة يف
األسواق الدولية واحمللية وإمكانية حصول القطاع اخلاص
على االئتمان احمللي .ويمكن حتقيق هذه الغايات بمواصلة
التقدم يف مسار الضبط التدريجي ألوضاع املالية العامة
الذي تمضي عليه بالفعل معظم البلدان املستوردة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
ويؤدي تدرج هذه البلدان فيما حترزه من تقدم على هذا املسار
— يف حالة توافر التمويل الالزم — والتدابير التي تشكله إىل
النجاح يف احتواء اآلثار السلبية على النمو يف األجل القريب.
واحلفاظ على دعم اجلمهور ملواصلة ضبط أوضاع املالية
العامة يقتضي اتخاذ تدابير حتد من التأثير السلبي على
الفقراء وتخفض أوجه التفاوت االجتماعي.
ويتعين إعادة توجيه اإلنفاق للحفاظ على املكاسب التي
حتققت مؤخرا من ضبط أوضاع املالية العامة وتعزيز
خلق الوظائف وحتقيق املساواة .وسيكون من املهم أن
يقاوم صناع السياسات الضغوط السياسية أو االجتماعية
إلرجاء إصالحات دعم الطاقة املعمم ،أو الرجوع عنها إذا
كان تنفيذها قد بدأ بالفعل .ولن يقل أهمية عن ذلك التأكد
من وجود شبكات أمان اجتماعي حمسنة وموجهة للمستحقين
لوقاية الفقراء من تأثير اإلصالحات (اإلطار  .)1-2ويُتوقع أن
يؤدي خفض فواتير الدعم غير القابلة لالستمرار إىل تخفيف
حدة مواطن الضعف األساسية يف املالية العامة واملساعدة
على جتنب إجراء عملية تصحيح الحقة تكون أكبر حجما
وإضافة إىل ذلك ،فإن توجيه جزء من الوفورات
وأشد عناء.
ً
نحو اإلنفاق الكفء على البنية التحتية والرعاية الصحية
والتعليم يؤدي إىل خلق وظائف يف األجل القريب وتعزيز
اإلنتاجية والنمو احملتمل وزيادة املساواة .وباملثل ،يمكن أن
يؤدي تعزيز سياسات سوق العمل النشطة إىل حتسين النتائج
االجتماعية .ومن شأن الترشيد التدريجي للقوي العاملة يف
القطاع العام ،من خالل إصالحات شاملة للخدمة املدنية ،أن
أيضا يف هذه املكاسب.
يسهم
ً
ويتعين زيادة التركيز على السياسة الضريبية لتحسين
بيئة األعمال وزيادة املساواة مع رفع اإليرادات .ويُتوقع
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مواجهة حتديات تنشأ من اعتراض أصحاب املصالح اخلاصة
مسار اخلطط احلالية الرامية إىل توسيع الوعاء الضريبي —
من خالل خفض اإلعفاءات واالستقطاعات — وإصالحات
اإلدارتين الضريبية واجلمركية .ولكن ينبغي االستمرار يف تلك
اخلطط حتى النهاية ،لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعات
والشركات .ومن شأن زيادة املكوس على السلع الكمالية (على
غرار ما قامت به بعض البلدان بالفعل) ،وفرض ضرائب على
احليازات العقارية وزيادة التصاعدية يف ضريبة الدخل أن
يعزز املساواة ويرفع اإليرادات بدون التأثير على النمو إال
بصورة حمدودة3.
ويمكن أن تؤدي التغييرات يف تمويل القطاع العام إىل
تكملة ودعم أوجه التحسن يف تنظيم القطاع املايل.
وتبدو أوضاع األجهزة املصرفية سليمة بوجه عام ،بفضل قوة
نسب كفاية رأس املال وهوامش السيولة الوقائية .وتبلغ نسب
القروض املتعثرة مستويات مرتفعة إال أنها تتراجع تدريجيا.
ويجري حاليا إعادة هيكلة البنوك املتعثرة يف تونس .إال أن
مواطن الضعف ال تزال موجودة يف جميع بلدان املنطقة،
بسبب ارتفاع نسبة ملكية الدولة وضعف حوكمة الشركات يف
البنوك العامة .وينبغي تعزيز الرقابة على القطاعين املصريف
واملايل ،من خالل إحكام قواعد تصنيف القروض املتعثرة،
وإعادة هيكلة القروض ،والشفافية ،ومتطلبات البيانات بشأن
رصد اخملصصات ،وحتسين أدوات السالمة االحترازية الكلية.
ويف الوقت نفسه ،من شأن إحداث تغيرات يف تمويل القطاع
العام ،بما يف ذلك اإلصدارات املنتظمة للسندات احمللية
ذات آجال االستحقاق األطول ،والعوائد التي حتددها آليات
السوق ،وتوسيع قاعدة املستثمرين ،أن يحد من خماطر جتديد
الديون ويعمق األسواق املالية .ومن شأن تزايد وتيرة إصدار
سندات سيادية دولية مؤخرا يف البلدان املستوردة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
أيضا أن يعزز االندماج املايل مع بقية العامل ،ويدعم تراكم
االحتياطيات ،ويزيد فرص إتاحة االئتمان للقطاع اخلاص،
ويضع حدا للمخاطر التي يواجهها اجلهاز املصريف املرتبطة
باالنكشاف الكبير للدين السيادي.
ومن شأن زيادة مرونة أسعار الصرف يف بعض البلدان
أن تعزز النمو والقدرة التنافسية .فمع تراجع التضخم،
يمكن للبلدان ذات أسعار الصرف املقومة بأعلى من قيمتها
احلقيقية أن تزيد قدرتها التنافسية بزيادة مرونة أسعار
الصرف .وتغيير موضع تركيز السياسة النقدية بعيدا عن
استقرار سعر الصرف يقتضي اعتماد آليات أقوي النتقال
 3لالطالع على تقييم مفصل بشأن خيارات سياسات المالية
العامة أمام بلدان التحول العربي ،راجع دراسة ).IMF (2014e

 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح

اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ويدل هذا النمو الباهت على وجود أوجه جمود هيكلي،
ومواطن ضعف مؤسسي ،وحواجز أمام التجارة
واالستثمار .وتتراجع القدرة التنافسية واإلنتاجية ويف
نهاية املطاف تتدهور آفاق النمو نتيجة النعدام مرونة أسواق
العمل ،وأوجه القصور يف قطاع التعليم ،ووجود تصورات
واسعة النطاق بشأن الفساد ،وعدم فعالية النظم القانونية،
وكثرة األعباء التي تفرضها البيروقراطية والقواعد التنظيمية،
وضعف البنية التحتية املادية واملالية ،وانعدام التكامل
التجاري فيما بين بلدان املنطقة ومع بقية العامل (الشكل
البياين  .)11-2ومن الضروري التصدي لهذه التحديات حلفز
حتقيق معدالت نمو مرتفعة والنهوض بمستويات املعيشة
لتقريبها من املستويات السائدة يف اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى (املرفق األول) .ومن

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﰲ MENAP
ﻣﺼﺮ
اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻧﺲ

اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ما مل تنفذ إصالحات هيكلية أعمق ،يُتوقع قصور النمو
يف األجل املتوسط عن املعدالت الالزمة خللق وظائف
كافية وحتسين مستويات املعيشة .ومعدالت النمو يف
األجل املتوسط يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان متأخرة عن
املعدالت التي تسجلها املناطق الصاعدة والنامية األخرى،
فضال عن أنها آخذة يف التراجع (املرفق األول) .ويعزى هذا
التراجع إىل انخفاض معدالت توظيف العمالة واالستثمار.
فارتفاع معدل البطالة ،وما تترتب عليه من آثار حمبطة على
العمالة ،يخفض معدالت املشاركة يف القوى العاملة بمرور
الوقت .ويف بعض البلدان ،ال سيما بلدان التحول العربي،
ينضم العاملون احملبطون إىل االقتصاد غير الرسمي .وقد أدى
انخفاض معدالت االستثمار مؤخرا إىل تدهور خمزون رأس
املال .وتفسر هذه التطورات ،إىل جانب اإلنتاجية املنخفضة،
احتماالت النمو احملبطة لآلمال يف املنطقة ،مقارنة باملناطق
الصاعدة والنامية األسرع نموا.

اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮون اﻷدﻧﻰ
اﳌﺌﻴﻦ ٤٠-٢٠
اﳌﺌﻴﻦ ٦٠-٤٠

اﳌﺌﻴﻦ ٨٠-٦٠
اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮون اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اآلفاق احملتملة الباهتة يف األجل
املتوسط

زﻳﺎدة آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﺘﻀﻲ
١
ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ

ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اآلثار النقدية من خالل توسيع أسواق املعامالت بين البنوك
واإلدارة النشطة للسيولة والتوسيع التدريجي لنطاقات سعر
الصرف .ويف بعض احلاالت ،يمكن أن يؤدي اعتماد سياسة
نقدية تيسيرية إىل دعم النمو ،إال أن التوقعات التضخمية التي
تقوم على ركائز ضعيفة وكذلك ارتفاع معدالت التضخم ،وإن
كانت آخذة يف التناقص ،من شأنها أن تفرض حتديات .ويف
حالة ظهور خماطر تتجاوز التوقعات التضخمية ،سيتعين
تشديد تدابير السياسة النقدية وتنسيق ذلك اإلجراء مع سياسة
املالية العامة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-٢

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
آﺳﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ واﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اخملﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )(PRS؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷدﻧﻰ )ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أداؤه
ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻪ اﻟﻌﺎﳌﻴﻴﻦ ﰲ اجملﺎﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ أﻋﻠﻰ
اﳉﺪول .وﺗُﺼﻨﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﻴﻦ ) ٤٠-٢٠ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﱄ( إذا ﻛﺎن أداؤﻫﺎ
أﻗﻞ ﺳﻮءا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﺎ .واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن أداؤﻫﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ﺗﺼﻨﻒ
ﰲ اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﻋﻠﻰ )ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ(.

نفس املنطلق ،إذا مل يتم تعجيل وتيرة اإلصالحات ،فمن
املمكن أن تتدهور معدالت النمو والبطالة ومستويات املعيشة،
مما يذكي التوترات االجتماعية السياسية ويسفر عن توسيع
الفجوة االقتصادية.

التحول الهيكلي من أجل إعطاء دفعة
للنمو
ثمة ضرورة إلحداث حتول عميق متعدد األوجه لبث
الديناميكة االقتصادية يف القطاع اخلاص ،على نحو
يؤدي إىل زيادة إمكانات النمو وخلق مزيد من فرص العمل
واحلد من التفاوت 4.ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن يتركز الدور
االقتصادي للدولة على توفير احلوكمة اجليدة واخلدمات
األساسية واحلماية االجتماعية .وهناك حتديات تعترض
حتقيق هذه الغايات يف البيئة الراهنة التي تسودها التوترات
االجتماعية السياسية وتقبع فيها مكامن اخلطر يف املالية
العامة واملراكز اخلارجية وسط احتماالت كبيرة بتحقق
تطورات معاكسة.
 4لالطالع على تقييم مفصل الحتياجات اإلصالح في بلدان
التحول العربي ،راجع دراسة  )2014e( IMFوأعمال مؤتمر ’’بناء
المستقبل :الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي‘‘ المعقود
في عمّان ،األردن ،في مايو (http://www.imf.org/external/ 2014
).arabic/np/seminars/2014/act/index.htm
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
وإلتاحة حدوث هذا التحول ،ينبغي لصناع السياسات
وضع وتنفيذ خطة جريئة لإلصالحات الهيكلية،
تتسم باملصداقية وحتظى بدعم واسع من اجلمهور.
ومع تقدم التحوالت السياسية ،سيكون من املهم البدء يف
تنفيذ اإلصالحات ألن ذلك يشير إىل توجه السياسات،
وألن بعض اإلصالحات حتتاج إىل وقت كي تؤتي آثارا
ملموسة يف االقتصاد .ومن الضروري أن تتوافر جمموعة
قوية من اإلصالحات الهيكلية — يدعمها ضبط تدريجي
ألوضاع املالية العامة وانتهاج سياسات نقدية وسياسات
لسعر الصرف تتسم بالكفاءة ،وكفاية التمويل اخلارجي،
واستراتيجيات تواصل قوية .ويكمن التحدي يف حتديد أهم
اإلصالحات وترتيب أولوياتها يف عدد كبير من اجملاالت
دون إغفال معاجلة االحتياجات القُطْرية .وستكون هناك
أهمية حاسمة إلعطاء األولوية لإلصالحات يف بيئة األعمال،
والتعليم ،وكفاءة أسواق العمل ،حتى يتسنى إعطاء دفعة للنمو
املمكن (املرفق األول) وتعزيز املساواة (املرفق الرابع).
ويُتوقع أن يؤدي خفض معدالت البطالة املرتفعة
باستمرار ،وإدماج مزيد من الشباب والنساء يف القوى
العاملة ،وحتسين جودة التعليم ،إىل زيادة النمو املمكن.
ومن شأن إجراء إصالحات تنظيمية تيسر تعيين العمالة وبناء
املهارات أن تؤدي إىل زيادة يف كفاءة توزيع العمالة وحتسين
التعويضات وتسريع عملية خلق فرص العمل .ورغم أن كثيرا
من املشاركين يف سوق العمل بلغوا مستويات التعليم الثانوي
أو التعليم العايل فإنهم يفتقرون إىل املهارات التي تتطلبها
الشركات .ويمكن أن تعمل احلكومات مع شركات القطاع
اخلاص على إصالح التدريب املهني وتقريب املهارات من
احتياجات سوق العمل .وعلى املدى األطول ،يمكن أن يؤدي
التوسع يف حجم وتنوع القوى العاملة يف املنطقة ،عن طريق
زيادة مشاركة الشباب والنساء فيها ،إىل إعطاء دفعة كبيرة
لإلمكانات االقتصادية .وإضافة إىل ذلك ،يساعد خفض
الدعم الكبير على الطاقة على إعادة توجيه اإلنتاج بعيدا
عن الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة وتقريبه من اإلنتاج
كثيف االستخدام للعمالة.
ويمكن إنعاش تراكم رأس املال من خالل التصدي
للمعوقات يف بيئة األعمال وتطوير األسواق املالية.
فتكلفة ممارسة األعمال ترتفع يف ظل وجود توترات أمنية،
والقصور يف حماية املستثمرين ،وكثرة األعباء التي تفرضها
القواعد التنظيمية ،وتدين نوعية البنية التحتية .وتؤدي هيمنة
تأثير القطاع العام يف االقتصاد إىل وجود تصورات باستشراء
الفساد وتثبيط املستثمرين .وتتضمن بعض التدابير التي
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يمكن أن تتصدي لهذه التحديات يف آن واحد تبسيط القواعد
التنظيمية التي حتكم قطاع األعمال ،وإنفاذ العقود ،والتأكيد
أيضا رفع جودة وكفاءة
على حقوق املستثمرين .ومن املهم
ً
البنية التحتية العامة (املرفق الثاين) — ال سيما يف جمال
توليد الكهرباء وتوزيعها — وإتاحة فرص أكبر حلصول
املشروعات املتوسطة والصغيرة على تمويل.
ويؤدي تعميق التكامل التجاري دورا مكمال لإلصالحات
الهيكلية يف تعزيز اإلنتاجية املتأخرة .وتوفر كل هذه
العوامل جمتمعة الدعم لزيادة املنافسة واالبتكار ،مما يؤدي
إىل نشأة هياكل تكلفة تنافسية ويفتح الباب أمام التكامل
الرأسي يف سالسل العرض العاملية يف الصناعات التحويلية.
ويمكن أن تكون التداعيات اإليجابية على نمو اإلنتاجية
كبيرة ،ال سيما يف البلدان التي تتوافر فيها عمالة فنية مؤهلة
ذات مؤهالت عالية وشركات ذات تكنولوجيات متطورة.

الدعم الدويل
الدعم املقدَّم من اجملتمع الدويل يمكن أن ييسر التحول
االقتصادي ويزيد من االستقرار االقتصادي الكلي .ومن
شأن التمويل الرسمي الثنائي ومتعدد األطراف أن يساعد
على تخفيف حدة الضغوط على املالية العامة ،ويتيح
فرصة ضبط األوضاع االقتصادية الكلية بتدرج أكبر
وعناء أقل يف الوقت الذي تبني فيه البلدان توافق آراء من
أيضا أن يؤدي
أجل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية .ويمكن
ً
التمويل الرسمي إىل احلفز على زيادة التمويل اخلاص ،ال
سيما حيثما تكون البلدان قد بدأت بالفعل يف املضي على
طريق اإلصالحات احملفوف بالتحديات .ولكن ما مل تكن
اإلصالحات سليمة ،فلن يحقق التمويل سوى إرجاء نهاية
االختالالت األساسية ،التي ال مفر منها ،وهو ما قد يكون
فجائيا وأكثر إيالما يف املستقبل .وتهدف االتفاقات التي
مؤخرا مع صندوق النقد الدويل يف االقتصادات
عُقِدت
ً
املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ،والتي يخصَّص بموجبها أكثر من
 15مليار دوالر أمريكي يف األردن واملغرب (خط ائتمان
للوقاية من الصدمات اخلارجية) وباكستان وتونس ،إىل
دعم جهود اإلصالح التي تبذلها هذه البلدان وضبط أوضاع
أيضا أن يقدِّم اجملتمع الدويل الدعم
االقتصاد الكلي .ويمكن
ً
من خالل املشورة الفنية ،ومبادرات أخرى يف جمال بناء
القدرات ،وحتسين إمكانية نفاذ السلع واخلدمات املنتجة يف
املنطقة إىل أسواق التصدير.

 -2البلدان المستوردة للنفط في  :MENAPبطء التعافي وضعف االحتماالت المتوقعة يدعوان إلى اإلصالح
البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية مُختارة
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
(التغير السنوي؛)%
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3
تضخم أسعار املستهلكين
(متوسط السنة)% ،
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3
رصيد املالية العامة الكلي للحكومة العامة
( %من إجمايل الناجت احمللي)
جمهورية أفغانستان4
جيبوتي
مصر
األردن4
لبنان4
موريتانيا٥،٤
املغرب4
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس6
الضفة الغربية وغزة3
رصيد احلساب اجلاري
( %من إجمايل الناجت احمللي)
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3

متوسط
٢٠١٠–2000
5.0

2009
3.8

2010
3.9

2011
2.5

2012
2.9

2013
3.0
(
3.6
5.0
2.1
2.9
1.5
6.7
4.4
3.7
3.3
…
2.3
1.9
9.1

توقعات
2015
2014
3.9
3.1

…
3.5
5.0
6.1
5.1
3.7
4.6
4.5
7.3
4.3
4.4
2.6
6.6

20.6
5.0
4.7
5.5
10.3
1.24.8
0.4
4.7
5.9
3.1
7.4
10.6

8.4
3.5
5.1
2.3
8.0
4.3
3.6
2.6
3.0
3.4
2.6
9.3
8.8

6.5
4.5
1.8
2.6
2.0
4.0
5.0
3.6
1.2…
1.912.4
10.3

14.0
4.8
2.2
2.7
2.5
7.0
2.7
3.8
2.7…
3.7
6.3
9.4

…
3.5
7.9
3.8
2.7
6.3
1.8
7.4
9.1
4.9
3.2
4.0
4.9-

6.81.7
11.8
0.71.2
2.1
1.0
17.6
11.3
2.8
3.5
2.8
5.3-

2.2
4.0
11.2
5.0
5.1
6.3
1.0
10.1
13.0
4.4
4.4
3.7
6.0-

11.8
5.1
10.1
4.4
7.2
5.7
0.9
13.7
18.1
…
3.5
2.9
7.1-

6.4
3.7
7.1
4.6
5.9
4.9
1.3
11.0
35.5
…
5.6
2.8
8.4-

7.4
2.4
9.5
5.6
3.2
4.1
1.9
7.4
36.5
…
6.1
1.7
9.5-

…
1.97.34.212.70.73.73.91.22.72.328.61.7-

1.85.26.98.98.25.11.85.05.12.92.330.14.8-

0.9
1.38.35.67.62.04.45.90.3
7.80.417.83.2-

0.61.49.85.75.91.56.76.90.2
…
3.016.93.5-

0.2
2.710.58.98.62.8
7.48.43.7…
4.716.55.6-

0.65.914.111.19.21.15.58.12.3…
5.913.94.5-

0.57.312.210.311.10.1
5.04.71.0…
5.916.53.5-

…
6.70.9
4.213.315.60.1
1.35.30.43.017.7-

1.9
9.32.33.312.516.25.45.59.62.92.812.0-

3.1
5.42.05.313.39.44.12.22.12.84.810.6-

3.1
13.72.612.012.87.48.00.1
0.4…
7.423.6-

3.9
18.43.915.412.732.49.72.19.2…
8.228.9-

4.3
23.82.79.812.930.17.61.18.6…
8.418.0-

4.8
31.40.410.012.726.86.81.26.5…
7.726.1-

3.2
5.5
2.2
3.5
1.8
6.8
3.5
4.1
3.0
…
2.8
3.79.9

4.5
5.5
3.5
4.0
2.5
6.8
4.7
4.3
3.7
…
3.7
4.4
9.6

6.1
3.2
10.9
3.0
3.5
3.3
1.1
8.6
38.0
…
5.7
2.6
7.5-

5.5
4.0
13.4
2.6
4.0
4.2
2.0
8.0
20.6
…
5.0
2.8
6.90.810.511.56.012.00.2
4.34.41.2…
4.115.54.40.1
35.04.06.912.339.45.81.36.3…
6.631.4-

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات ،ما عدا التضخم ،مُبَلَّغة على أساس السنة املالية لكل من أفغانستان ( 21مارس 20/مارس) حتى عام  ،2011و  21ديسمبر 20/ديسمبر بعد  ،2011ومصر وباكستان
(يوليو/يونيو).
 1بيانات عام  2011ال تتضمن جنوب السودان بعد  9يوليو .وتعبر بيانات  2012وما بعدها عن السودان احلايل.
 2بيانات الفترة  2017-2011ال تتضمن سوريا نظرا النعدام اليقين بشأن احلالة السياسية.
 3الضفة الغربية وغزة ليست عضوا يف صندوق النقد الدويل وغير مشمولة يف أي من اجملمالت.
 4احلكومة املركزية .بالنسبة لألردن ،تشمل التحويالت إىل شركة الكهرباء.
 5تشمل اإليرادات النفطية احملولة إىل صندوق النفط.
 6تشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات املتأخرات.
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