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 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
أدى احتدام الصراعات وهبوط أسعار النفط إىل تراجع آفاق النمو وزيادة اخملاطر يف خمتلف أنحاء املنطقة ،وتفاقمت حدة هذا الوضع بفعل
نوبة التقلبات التي أصابت األسواق املالية العاملية مؤخرا .فمن املتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو على املدى القريب ،ولكن بدرجة طفيفة فقط ،نظرا
الستعانة بلدان املنطقة باحتياطياتها املالية الوقائية وجلوئها إىل خيارات التمويل املتاحة حيثما أمكن .ولدى انخفاض اإليرادات النفطية،
شرع كثير من بلدان املنطقة يف ضبط أوضاع املالية العامة ،وإن كان من غير املرجح أن تكون التدابير املتخذة كافية لضمان استمرارية املالية
العامة على املدى املتوسط وحتقيق العدالة بين األجيال وإعادة بناء الهوامش الوقائية الالزمة للتعامل مع صدمات أسعار النفط يف املستقبل.
فالصياغة املبكرة خلطط تصحيح أوضاع املالية العامة الشاملة وسالمة التواصل هما من العوامل الضرورية للحفاظ على مستويات الثقة .وتبرز
الضغوط على املالية العامة مدى احلاجة إىل نمو يقوده القطاع اخلاص ،وخلق فرص العمل ،وزيادة تنويع النشاط االقتصادي .كذلك من املرجح
أن يؤدي تخفيف العقوبات املرتقب على إيران إىل نشوء آثار متباينة على غيرها من البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة ،حيث تواجه البلدان
املصدرة للنفط احتماالت زيادة االنخفاض يف أسعار النفط ،مع االستفادة من ارتفاع معدالت االستثمار والتجارة غير النفطية.

البيئة اجلديدة:
أسعار النفط املنخفضة1
هبطت أسعار النفط بدرجة الفتة يف النصف الثاين من العام
املاضي ،وتكرر هبوطها مرة أخرى خالل فصل الصيف
احلايل 1.ففي الفترة بين يوليو  2014ويناير  ،2015هبطت
أسعار النفط من حوايل  110دوالرات للبرميل إىل أقل من 50
دوالرا للبرميل .وظلت األسعار متقلبة منذ ذلك الوقت ،فسجلت
انتعاشا مبدئيا إىل  65دوالرا للبرميل يف فصل الربيع ،ثم
هبطت مرة أخرى إىل أقل من  50دوالرا للبرميل يف ظل عدم
تراجع العرض واستمرار ضعف الطلب (الشكل البياين .)1-1
وقد ساهمت قوى العرض بدرجة كبيرة يف تشكيل هذه البيئة
اجلديدة التي اتسمت بانخفاض أسعار النفط .فقد نشأت
ضغوط خافضة لألسعار نتيجة اجتماع عدة عوامل تمثلت يف
طفرة اإلنتاج اجلديد من الغاز الصخري ،وقرار بلدان منظمة
«أوبك» باحملافظة على حجم مبيعاتها يف السوق ،والتوقعات
برفع العقوبات عن إيران .وعلى جانب الطلب ساهم كذلك
استمرار ضعف النمو العاملي يف خفض أسعار النفط ،وذلك
وسط خماوف يف اآلونة األخيرة من تباطؤ النمو يف الصين
إىل جانب مواطن اخلطر القائمة يف األسواق الصاعدة بشكل
أعم (دراسة .(Husain and others, 2015
وتتوقع األسواق حدوث زيادة متواضعة يف أسعار النفط على
املدى املتوسط ،ولكن دون تعافيها إىل مستويات الذروة املسجلة
إعداد برونو فرساي مع مساهمات من إينوتو لوكونغا ومساعدة
بحثية من برابان هيالند
 1يعرض الفصل الرابع تفاصيل إضافية حول إجراءات السياسات
التي اتخذها صناع السياسات في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
2
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٢
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٢٠١٥

٢٠١٤

٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ
٢٠١٣

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ وﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎرات ﳋﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﰲ  ١٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠١٥
 ٢ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻠﺴﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳋﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ،وﺑﺮﻧﺖ ،ودﺑﻲ اﻟﻔﺎﰌ.

يف  .2014فمن املتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 52
دوالرا يف  ،2015ويزداد بعد ذلك تدريجيا حتى يصل إىل 63
دوالرا بحلول عام  2. 2020غير أن هذه األرقام حماطة بقدر
كبير من عدم اليقين .فال تزال خماطر التطورات السلبية احمليطة
بالنمو االقتصادي العاملي هي الغالبة ،وذلك لعدة أسباب ليس
أقلها نوبة التقلبات األخيرة يف األسواق املالية وأسعار الصرف.
وليس من الواضح حاليا مدى سرعة إيران يف رفع مستوى
 2المرجع هنا هو متوسط سعر النفط الفوري :وهو متوسط بسيط
ألسعار خام برنت (المملكة المتحدة) والفاتح (دبي) وغرب تكساس
الوسيط (الواليات المتحدة).

 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
إنتاجها (الفصل اخلامس) ،بينما من املرجح أن تظل أوضاع
إنتاج النفط متقلبة يف البلدان املتأثرة بالصراعات.

١٥٫١

٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ
–٢

٢٠٢٠–٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

٢٠٢٠–٢٠١٧

وبالنسبة للبلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ( )MENAPمن
غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي ،فمن املتوقع أال
نموا بنسبة قدرها
يتغير إجمايل الناجت احمللي بعد تسجيله
ً
 %1.75يف  .2014ويرجع ذلك يف األساس لألثر االقتصادي
الناجم عن الصراع الدائر يف اليمن وتباطؤ النشاط يف إيران،
التي استنفذت كامل األثر اإليجابي لالتفاق املؤقت الذي تم
التوصل إليه يف  2014ومل تبدأ بعد يف حتقيق االستفادة

١٠
٨

٢٠١٦

يُتوقع تباطؤ النمو يف دول جملس التعاون اخلليجي على املدى
القصير مع بدء دول اجمللس يف ضبط أوضاع ماليتها العامة.
فمن املتوقع أال يتجاوز نمو القطاعات غير النفطية يف عامي
انخفاضا قدره %1.75
 2015و 2016نسبة  %4وهو ما يمثل
ً
مقارنة بعام  ،2014وذلك مع ظهور آثار التصحيح املايل أو
توقع حدوثه ،وال سيما يف اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة (الشكل البياين  .)2-1ويف املتوسط ،تشير
التوقعات إىل حتسن األرصدة األولية غير النفطية بنسبة 1.25
نقطة مئوية (انظر أدناه) يف عام  .2015وتعوض زيادة اإلنتاج
النفطي جانبا من تباطؤ النمو غير النفطي ،وال سيما يف اململكة
العربية السعودية .وعلى املدى املتوسط ،قد يعني االستمرار يف
ضبط أوضاع املالية العامة حدوث تباطؤ طفيف يف النمو الكلي
(مقارنة بعام  ،)2014على الرغم من التعايف احملدود يف أسعار
النفط واملكاسب املنتظرة من اإلصالحات الهيكلية.

اﻟﻜﻠﻲ

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﻟﻨﻔﻄﻲ

٢٠١٥

الضبط املايل والصراعات يلقيان بظالل
كثيفة على االقتصاد

)(٪

٢٠١٤

وسيؤدي انخفاض إيرادات تصدير النفط يف بلدان املنطقة
املصدرة للنفط ككل — املقدر بحوايل  360مليار دوالر يف
عام  — 2015إىل حتول فوائض احلسابات اخلارجية إىل
عجوزات .وسوف تشهد دول جملس التعاون اخلليجي تراجع
رصيد حسابها اجلاري من فائض قدره  %15من إجمايل
الناجت احمللي يف  2014إىل عجز بنسبة  %0.25يف ،2015
بينما يتسع عجز احلساب اجلاري يف البلدان املصدرة للنفط
غير األعضاء يف جملس التعاون ليصل إىل  %8.75من إجمايل
الناجت احمللي يف  2015مقارنة بعجز قدره  %1.5يف .2014
وعلى املدى املتوسط ،مع تعايف أسعار النفط إىل حد ما ودوران
عجلة تصحيح أوضاع املالية العامة ،من املتوقع عودة وضع
احلساب اجلاري يف دول جملس التعاون اخلليجي لتحقيق
فائض قدره  %2من إجمايل الناجت احمللي ،وأن يتحسن رصيد
احلساب اجلاري يف البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف
جملس التعاون حتى يسجل فائضا بنحو  %0.25من إجمايل
الناجت احمللي.
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الكاملة من اإلجناز الذي حتقق مؤخرا يف مفاوضات
«جمموعة اخلمسة زائد واحد» ( .)P5+1ويف العراق وليبيا ،ظل
النمو مدفوعا بالزيادة التي حدثت يف اإلنتاج النفطي ،بينما
تعاين القطاعات غير النفطية من الصراعات الدائرة .ويف عام
 2016واألعوام التالية ،بإفتراض عودة األوضاع األمنية إىل
طبيعتها يف البلدان املتأثرة بالصراعات وتخفيف العقوبات
على إيران يتوقع إعطاء دفعة للنمو يف البلدان غير األعضاء
يف جماس التعاون اخلليجي بحيث تتسارع وتيرته ليصل إىل
حوايل ( %5الفصل اخلامس).

تباين اجتاهات التضخم
انخفضت معدالت التضخم يف معظم بلدان املنطقة مع تباطؤ
نمو أسعار الغذاء وارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي ،الذي
تربط بلدان كثيرة عمالتها به فعليا 3.ففي منطقة جملس
التعاون اخلليجي من املتوقع أن ينخفض التضخم قليال من
 %2.6يف  2014إىل إىل  %2.4يف  .2015ويف إيران ،ساعد
تشديد السياسة النقدية وسياسة املالية العامة على بقاء معدل
التضخم ثابتا يف حدود  %15بعد أن بلغ يف عام  2013معدال
مثيرا للقلق قدره  .%35وتسارعت وتيرة التضخم يف اجلزائر
 3في المتوسط ،ارتفعت أسعار الصرف الفعلية الحقيقية بنسبة %4
في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت مستقرة عموما في البلدان
المصدرة للنفط خارج منطقة مجلس التعاون خالل النصف األول
من عام .2015
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ويف اليمن بصفة خاصة مدفوعة باالنخفاض الكبير يف قيمة
الدينار اجلزائري مقابل الدوالر وبالصراع الدائر يف اليمن.

اخملاطر احمليطة باآلفاق
االقتصادية ال تزال مرتفعة
هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بتوقعات النمو،
األمر الذي يرجع يف األساس إىل املسار املستقبلي

ألسعار النفط ،الذي يرتبط بدرجة كبيرة بآفاق النمو
يف األسواق الصاعدة بما فيها الصين (دراسة Husain
 .)and others, 2015ونظرا ألن أسعار النفط منخفضة
بالفعل ومن املتوقع أن تسجل معظم حكومات منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عجزا يف موازناتها ،فإن
أي هبوط إضايف يف أسعار النفط يؤدي إىل تسريع
سلبا على النمو (اإلطار
وتيرة التصحيح املايل سينعكس
ً
.)1-1

اإلطار 1-1

أثر انخفاض أسعار النفط على النمو يف بلدان منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا والقوقاز
وآسيا الوسطى11
انخفاض أسعار النفط يؤدي إىل خفض النمو يف البلدان شديدة االعتماد على الصادرات الهيدروكربونية وذلك من خالل خفض اإلنفاق
أساسا (دراسة  .)Husain and others, 2008وبالنسبة ملنطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والقوقاز وآسيا الوسطى تتحقق
احلكومي
ً
غالبية أرباح النفط للحكومات التي قد تلجأ إىل تخفيض نفقاتها عند انخفاض إيراداتها .وحتسبا لهذه التخفيضات — أو استجابة
لها — من املرجح أن يلجأ املستهلكون والشركات إىل كبح مستويات االستهالك واالستثمار .ويف البلدان التي تطبق نظام سعر الصرف
املرن ،من شأن انخفاض سعر العملة أن يخفف من التأثير السلبي النخفاض أسعار النفط على اإليرادات احلكومية بالعملة احمللية،
وبالتايل يقلل من التخفيضات املطلوبة يف اإلنفاق العام ،بالقيمة االسمية على األقل (راجع الفصل .)4
ويتناول هذا اإلطار تقييم االنعكاسات احملتملة على النمو نتيجة هبوط أسعار النفط  10دوالرات للبرميل دون مستوى السيناريو األساسي الذي
وضعه الصندوق وعلى أساس مستمر خالل الفترة من  2016إىل  .2020ويتوقع ملعظم البلدان املصدرة للنفط يف منطقتي الشرق األوسط وشمال
إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى أن تسجل عجزا يف املوازنة يف إطار السيناريو احلايل ،الذي يفترض بالفعل انخفاض أسعار النفط ،وبالتايل فإن
السيناريو اجلديد يفترض أن خسائر اإليرادات الناجمة عن هبوط أسعار
تدريجيا عن طريق تدابير
النفط  10دوالرات للبرميل سيتم تعويضها
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-١-١
ً
أﺛﺮ ﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
جديدة على جانبي اإليرادات والنفقات .ووفقا ملا وردت مناقشته يف هذا
)اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛
الفصل ،جلأ العديد من البلدان املصدرة للنفط إىل استخدام االحتياطيات
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻠﺪان  MENAاﳌﺼﺪرة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
هذا
املالية الوقائية لتأجيل التصحيحات املالية أو تالفيها .غير أن
اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ CCA
العامة
اإلطار يعتمد افتراضات أكثر حتفظا على مستوى سياسة املالية
٢٠٢٠-٢٠١٦
ﺳﻨﻮﻳﺎ،
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻹﻳﺮادات
ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٫٥٠
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ؛ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
أسعار
استمرار
لغرض استكشاف خماطر التطورات السلبية احملتملة من
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ٣٫٨ :
٠٫٢٥
ﺑﻠﺪان  MENAاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون٢٫١ :
انخفاضا.فلقد قامت فرق العمل الق ًُطرية يف
النفط على مستويات أكثر
ً
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ١٫١:CCA
يعرف
ما
باستخدام
على
النمو
على
األثر
بحساب
صندوق النقد الدويل
٠٫٠٠
باسم مضاعفات املالية العامة التي تم تقديرها باالستناد إىل دراستي
–٠٫٢٥
) Cerisola and others (2015و ) ،Espinosa and Senhadji (2011وغيرهما
من األدبيات .وكانت االستنتاجات كما يلي:
• سوف يكون النمو يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا يف عام  2016أقل مما هو مقدر يف
السيناريو األساسي بنسبة تتراوح بين  0.50 - 0.25نقطة مئوية،
وسيزداد هذا التباطؤ عمقا ليتراوح بين  1 – 0.5نقطة مئوية من
إجمايل الناجت احمللي خالل الفترة بين عامي  2018 – 2017مع
رسوخ االستجابة االنكماشية للمالية العامة .وعلى املدى املتوسط،
سيكون معدل النمو أقل بواقع  0.50 – 0.25نقطة مئوية مقارنة
بالسيناريو األساسي نظرا ألن تشديد سياسات املالية العامة
يستمر يف تقييد النمو (الشكل البياين .)1-1-1
إعداد مارتن سومر وبرونو فرساي ،وقدم بريان هيالند المساعدة البحثية.
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–٠٫٥٠
–٠٫٧٥

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

–١٫٠٠

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻔﺘﺮض ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮاﻗﻊ  ١٠دوﻻرات ﰲ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  .٢٠٢٠-٢٠١٦وﻳﻔﺘﺮض
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﻮض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻳﺮادات ﰲ  ،٢٠١٦ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ً
اﳋﺴﺎﺋﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  ٪١٠٠ﰲ .٢٠٢٠

 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
اإلطار ( 1-1تتمة)
•ويف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تقل درجة تخفيض معدالت النمو عما هي عليه يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بحيث
تصل يف ذروتها إىل  0.25نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي سنويا .وترجع هذه النتيجة النخفاض اعتماد امليزانيات عموما
على اإليرادات النفطية ،وزيادة مرونة أسعار الصرف ،وبدرجة أقل للتوقعات بأن بعض بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى قد
تلجأ اىل زيادة إيراداتها غير النفطية مقارنة بالبلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي يتوقع أن
ينطوي التصحيح املايل فيها على تخفيضات كبيرة يف االستثمارات العامة.
وقد يختلف التأثير الفعلي على النمو إىل حد كبير عن هذه التقديرات املتوسطة .فقد تلجأ بعض احلكومات ،وخاصة احلكومات التي
تتمتع بمستويات عالية من االحتياطيات الوقائية املبدئية و/أو مستويات منخفضة من الديون املبدئية ،إىل االستمرار يف عدم
التعويض الكامل عن خسائر اإليرادات النفطية ،وتقوم بالسحب من أصولها أو تسمح بمراكمة مزيد من الديون .ويف بعض البلدان ،قد
يتفاقم األثر السلبي على النمو من تغير التدفقات املالية — على سبيل املثال ،قد تلجأ احلكومات وشركات النفط إىل خفض ودائعها يف
النظام املصريف ،مما يحد من التمويل املتاح للقروض ،كما أن حدوث انخفاض حاد يف سعر الصرف سيزيد مدفوعات خدمة الدين على
االلتزامات بالنقد األجنبي (راجع الفصل  .)6ويف بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،قد يؤدي انتقال التداعيات من روسيا — وهي
من البلدان املصدرة للنفط والشريك التجاري الرئيسي للمنطقة – إىل خلق أعباء إضافية على النمو تفاقم تأثيرات ضبط أوضاع املالية
العامة على املستوى احمللي (راجع الفصل .)7
وأخيرا ،فإن تخفيض االستثمارات العامة قد يؤثر سلبا على النمو يف البلدان التي تعاين من قصور البنية التحتية .وللحد من هذه اآلثار
السلبية ،ينبغي أن تكون تخفيضات االستثمارات مدفوعة بإعطاء األولوية للمشروعات التي تدر عائدا مرتفعا ووفورات يف التكلفة
وذلك باتباع إجراءات أكثر شفافية وتنافسية إلدارة االستثمارات (دراسة  .)Albino-War and others, 2014وسوف يكون إصالح تسعير
الطاقة من اخليارات األخرى إلجراء التصحيحات املالية األكثر دعما للنمو (راجع اإلطار .)3-4

وبالنسبة للوضع داخل املنطقة ،جند أن وتيرة ضبط
أوضاع املالية العامة قد ترفع خماطر عدم حتقق توقعات
النمو يف دول جملس التعاون اخلليجي ،إذا ما أدى مزيج
سياسات التصحيح الذي يقع عليه االختيار (راجع الفصل
 )4إىل انخفاض أكبر من املتوقع يف الطلب احمللي .وهناك
خماطر أخرى ترتبط باإلرهاق احملتمل من اإلصالحات
الهيكلية مع وصول آثار ضبط أوضاع املالية العامة إىل
االقتصاد ككل.
وتميل اخملاطر احمليطة بتوقعات النمو يف البلدان املتأثرة
بالصراعات نحو اجلانب السلبي .فمن املمكن أن تستمر
الصراعات يف العراق وليبيا واليمن لفترة أطول من املفترض
يف تلك التوقعات ،مما يخفض النمو يف هذه البلدان ويؤدي
إىل انتقال التداعيات السلبية إىل البلدان اجملاورة .وقد يؤثر
استمرار الصراعات أيضا بدرجة كبيرة على مستوى الثقة
يف املنطقة ككل ،فيحيط توقعات النمو بمزيد من أجواء عدم
اليقين (اإلطار  .)2-1وعلى جانب التطورات اإليجابية ،يمكن
أن تشهد إيران نموا أعلى من املتوقع بعد إلغاء العقوبات إذا
ما شرعت يف إصالحات اقتصادية مكملة ،مع انتقال آثارها
اإليجابية إىل املنطقة (راجع الفصل .)5
وقد تكون عودة األوضاع النقدية إىل طبيعتها كما هو
متوقع يف االقتصادات املتقدمة ،وخاصة يف الواليات

املتحدة ،أقل تدرجا وانتظاما مما تتوقعه األسواق املالية
حاليا .فقد تزداد تكاليف التمويل وتضيق فرص النفاذ إىل
األسواق بالنسبة لبلدان املنطقة يف الوقت الذي تنطوي
فيه أسعار النفط املنخفضة على زيادة احلاجة للنفاذ إىل
األسواق (اإلطار  .)3-1وقد يؤدي حتسن اآلفاق االقتصادية
يف الواليات املتحدة ،مقارنة ببقية العامل ،إىل استمرار قوة
الدوالر ،مما يعني تقييد األوضاع النقدية على نحو مساير
لتطورات الدورة االقتصادية يف البلدان التي تربط عمالتها
بالدوالر األمريكي.
وقد تعاظمت تقلبات األسواق املالية العاملية نتيجة تراجع
بيانات املؤشرات االقتصادية الواردة مؤخرا من الصين.
وعلى الرغم من أن مستويات التجارة غير النفطية بين الصين
والبلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا حمدودة نسبيا (الشكل البياين  ،)3-1فإن تباطؤ النمو
يف الصين بأكثر من التوقعات احلالية سيفرض على األرجح
ضغطا إضافيا على أسعار النفط ،مما يرجع ألهمية الصين
يف الطلب العاملي على النفط ،األمر الذي تترتب عليه زيادة
تدهور أرصدة حسابات املالية العامة واحلسابات اخلارجية
يف البلدان املصدرة للنفط ،وما له من آثار سلبية على النمو
(الشكل البياين  .)4-1أما الروابط املالية مع الصين فهي
حمدودة ومن غير املرجح أن يؤدي مزيد من االنخفاضات يف
أسعار األسهم أو قيمة اليوان الصيني إىل أي آثار كبيرة على
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ال تزال الصراعات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان تمتد وتزداد حدة .فبعد انحسار
الصراعات يف هذه املنطقة خالل التسعينات من القرن املاضي
اتسع نطاقها وزادت حدتها يف أوائل األلفينات ،فخالفت بذلك
االجتاه العام الهبوطي يف بقية العامل (الشكالن البيانيان
 1-2-1و  .)2-2-1كذلك أصبحت الصراعات يف هذه
املنطقة ذات طابع داخلي أكثر من كونها صراعات بين الدول.
ومع تزايد دور األطراف الفاعلة العنيفة غير التابعة لدولة
(حالة تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام»  -داعش)،
أصبح العنف يؤثر بصورة متزايدة على املدنيين ،ويخلف أثرا
سلبيا بصفة خاصة على مستوى الثقة والتوقعات ،وبالتايل
على النشاط االقتصادي.
وتؤثر الصراعات على النشاط االقتصادي من خالل عدة قنوات.
فالصراعات تخفض أرصدة رأس املال البشري واملادي من
خالل وقوع الضحايا ،وعمليات نزوح السكان الكبيرة ،وتدمير
البنية التحتية واملباين واملصانع .وقد تتسبب يف اضطراب
أساليب اإلنتاج وطرق التجارة .ونظرا ألن الصراعات تخلق
شعورا بعدم اليقين ،فإنها تتسبب يف إضعاف الثقة .ومع تراجع
أرصدة رأس املال البشري واملادي تنخفض كذلك معدالت
النمو املمكن .وغالبا ما تقع أعباء الصراعات على كاهل الفقراء
والفئات الضعيفة ،نظرا ألن الضغوط اجلديدة على املوازنات
العامة (على سبيل املثال نتيجة زيادة اإلنفاق على البنود
األمنية والعسكرية ،أو — بالنسبة للبلدان اجملاورة — نتيجة
معاجلة شؤون الالجئين) غالبا ما تزاحم النفقات االجتماعية
أو تخفض جودة اخلدمات العامة.
ولتقدير حجم هذه اآلثار استخدمنا البيانات املستمدة من
«مركز السالم النظامي» حول أهم موجات العنف السياسي.
وتغطي هذه البيانات موجات الصراع/العنف الداخلي
والدويل جملموعة من البلدان (من  66بلدا يف  1946إىل
 167بلدا يف  ،)2014كما تقدم تقييما ملدى حدة هذه
الصراعات ،على مقياس يتراوح بين صفر (ال صراع) و
 10درجات (حالة حرب) 12.وحتقيق ألهدافنا املتوخاة،
استخدمنا مقياسا حلدة الصراعات يتألف من جمموع
درجات حدة أهم نوبات العنف السياسي الداخلي والدويل.
وبناء عليه ،قد تتراوح درجة هذا املقياس نظريا بين صفر
إعداد ديفيد لومباردو.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢-١

ﻣﻌﺪل ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت إﱃ ا�ﻤﻮع ،ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ(
ﻣﻨﻄﻘﺔ MENAP

ﻣﻨﻄﻘﺔ  MENAPﻋﺪا ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

۰٫۷
۰٫٦
۰٫٥
۰٫٤
۰٫۳
۰٫۲
۰٫۱

۲۰۰٦

۱۹۹٦

۱۹۸٦

۱۹۷٦

۱۹٦٦

۱۹٥٦

ﺻﻔر
۱۹٤٦

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢-١

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻣﻨﻄﻘﺔ  MENAPﻋﺪا ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﻣﻨﻄﻘﺔ MENAP

٤

٣

٢

١

٢٠٠٦

١٩٩٦

١٩٨٦

١٩٧٦

١٩٦٦

١٩٥٦

ﺻﻔﺮ
١٩٤٦

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺪة اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع درﺟﺎت ﺣﺪة أﻫﻢ ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﱄ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﰲ »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ«.

 1هناك دراسات أخرى اتبعت مناهج مختلفة لتحديد األثر االقتصادي الناجم عن الصراعات .وركز بعضها على حاالت صراع منفردة ،فقارنت
نتائج ما بعد الصراعات مقابل توقعات ما قبل الصراعات و/أو الحقائق المعارضة للواقع (دراسة  ،)Meyersson, 2015أو بالمناطق المقارنة (دراسة
وصفيا بدرجة أكبر (دراسة .)Sab, 2014
 .)Abadie and Gardeazabal, 2003وتستخدم دراسات أخرى منهجا
ً
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 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
اإلطار ( 2-1تتمة)
(ال صراعات) إىل  20درجة .غير أن احلد األقصى للدرجات عمليا يف العينة هو  13درجة (حالة إيران أثناء الفترة من
 ،1985-1980والعراق من .)1991-1990
وتؤكد حتليالتنا التجريبية أن الصراعات العنيفة لها آثار سلبية ملحوظة على األداء االقتصادي الكلي .وبالتايل ،تشير التقديرات ،على
سبيل املثال ،إىل أن البلدان التي كانت يف حالة صراع خالل اخلمس سنوات املاضية عانت من تراجع الناجت بنسبة قدرها  2.25نقطة
مئوية سنويا يف املتوسط من جراء الصراع .وباإلضافة إىل ذلك:
•حتى البلدان التي مل تكن يف حالة صراع غالبا ما كان ينخفض معدل نمو إجمايل الناجت احمللي فيها إذا تعرضت أي من بلدان اجلوار لصراعات عنيفة.
•وتؤثر الصراعات سلبا أيضا على التضخم (بعد فاصل زمني ملدة سنة يف املعتاد) وعلى صايف تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الداخلة ،يف البلدان املتأثرة بالصراعات مباشرة وجيرانها املباشرين على حد سواء.
•وأخيرا ،غالبا ما تتراكم هذه اآلثار مع استمرار الصراعات.
وتعني هذه النتائج أن الصراعات تمثل قوة ينبغي التعامل معها سواء من جانب صناع السياسات يف البلدان املتأثرة بها أو اجملتمع
الدويل على السواء .وإىل جانب ما تخلفه زيادة الصراعات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من خسائر
مأساوية متزايدة يف األرواح فإنها تمثل تهديدا متزايدا لالستقرار االقتصادي الكلي يف املنطقة ،مع احتمال نشوء تداعيات سلبية تمتد
إىل ما وراء املناطق املتأثرة على نحو مباشر.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-١

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-١

ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ

ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺟﻬﺔ
) ،٪ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﺘﺮة(
آﺳﻴﺎ أﺧﺮى
أوروﺑﺎ

MENA /CCA

روﺳﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ

۲۰۱۲–۲۰۰۳

۲۰۰۲–۱۹۹۳

۰٫٦

أﺧﺮى
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

۰٫٤

١٠٠

۰٫۲
ﺻﻔر

٨٠

–۰٫۲
–۰٫٤

٦٠

–۰٫٦

٤٠
٢٠
٢٠٠٢–١٩٩٣

٢٠١٢–٢٠٠٣

٢٠١٢–٢٠٠٣

٢٠٠٢–١٩٩٣

٢٠١٢–٢٠٠٣

٢٠٠٢–١٩٩٣

٢٠٠٢–١٩٩٣

٢٠١٢–٢٠٠٣

٢٠١٢–٢٠٠٣

٢٠٠٢–١٩٩٣

ﺻﻔﺮ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
CCAOE
CCAOI
اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ =MENA :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  =CCAاﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛  = OEاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ؛  = OIاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ.

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ،مع مالحظة الهبوط يف أسواق األسهم
اإلقليمية نتيجة االضطرابات يف األسواق الصاعدة ،وخاصة
يف عُمان ،واململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية
املتحدة.

–۰٫۸
ﺑﻠﺪان MENAP

–۱

ﺑﻠﺪان MENAP
ﺑﻠﺪان CCA
ﺑﻠﺪان CCA
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ =MENAP :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

انخفاض أسعار النفط يدعو إىل مزيد
من ضبط أوضاع املالية العامة
أدى تراجع أسعار النفط إىل حدوث تدهور كبير يف أرصدة
املالية العامة .فمن املتوقع أن يصل عجز املالية العامة
إىل  %13من إجمايل الناجت احمللي يف دول جملس التعاون
اخلليجي جمتمعة و %12من إجمايل الناجت احمللي يف البلدان
غير األعضاء يف اجمللس ،ليتحسن قليال بعد ذلك على املدى
املتوسط (الشكل البياين  .)5-1وكان هبوط أرصدة املالية
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اإلطار 3-1

كيف يمكن لعودة السياسة النقدية يف الواليات املتحدة إىل وضعها الطبيعي أن تؤثر على
منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 11
يف أغسطس  2015انحسرت التوقعات بحدوث ارتفاع وشيك ألسعار الفائدة يف الواليات املتحدة استجابة للمخاوف بشأن نمو األسواق الصاعدة،
إال أن احتماالت عودة السياسة النقدية ألوضاعها الطبيعية ظلت قائمة ،األمر الذي إذا ما حتقق ستترتب عليه تداعيات واسعة النطاق .ومن املتوقع
عودة السياسة النقدية لوضعها الطبيعي استجابة لتحسن آفاق النمو يف الواليات املتحدة وتصاعد الضغوط التضخمية .ومن املفترض أن يؤدي
ارتفاع مستويات النمو يف الواليات املتحدة إىل دعم قوة النشاط االقتصادي العاملي من خالل التجارة ،مما يشكل قوة داعمة ألسعار السلع األولية.
غير أنه مع انتقال آثار الزيادة يف أسعار الفائدة األمريكية إىل خمتلف أنحاء العامل فإنها قد تتسبب يف تدفق رؤوس األموال خارج األسواق الصاعدة،
وانخفاض قيمة عمالتها ،وتشديد أوضاع التمويل احمللي واخلارجي .وكما اتضح من اخملاوف يف الفترة من مايو  -يونيو  2013من قرب إنهاء
جملس اإلحتياطي الفيدرايل لسياسة ضخ السيولة النقدية واملعروفة باسم ” ،“taper tantrumفإن التكهنات حول توقيت ووتيرة زيادات أسعار الفائدة
األمريكية يمكن أن تتسبب يف تقلب األسواق املالية .وعلى وجه العموم ،من املرجح أن حتقق األسواق الصاعدة املكاسب من زيادة النمو العاملي ،ولكن
من املمكن حتييد أثر جانب من هذه املكاسب نتيجة تشديد أوضاع التمويل والتغيرات يف أسعار السلع األولية .وسوف يتوقف األثر الصايف الواقع على
فرادى البلدان على ما إذا كانت تصدر أم تستورد السلع األولية ونمط روابطها الدولية.
ومن املرجح أن يتباين تأثير زيادات أسعار الفائدة األمريكية يف خمتلف أنحاء منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان،
والقوقاز وآسيا الوسطى ،مما يرجع الختالف السمات الهيكلية ،ونظم السياسات اإلقتصادية املتبعة ،واملراكز يف الدورة اإلقتصادية ،والروابط
االقتصادية يف هاتين املنطقتين:
•فمن املرجح أن تشهد اقتصادات جملس التعاون لدول اخلليج العربية تأثيرا حمايدا .فزيادة الطلب األمريكي وآثارة اإليجابية على النمو العاملي
سوف تؤدي إىل زيادة إيرادات تصدير النفط .ولكن يف حالة زيادة النمو يف الواليات املتحدة ستعود السياسة النقدية األمريكية إىل أوضاعها
الطبيعية ،مما سيؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة .وقد يترتب على ذلك حتييد جانب من زيادة الطلب على النفط إذا ما أدى هذا االرتفاع إىل زيادة
تقلبات األسواق املالية العاملية التي تلحق الضرر بنمو األسواق الصاعدة ،أو إذا أدى إىل خفض الطلب على النفط ألغراض االستثمار والتحوط.
وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية أيضا إىل رفع تكاليف االقتراض اخلارجي ،وخاصة بالنسبة للبنوك والشركات يف جملس التعاون
وقويا،
سريعا
اخلليجي التي تسعى لتنفيذ املشروعات االستثمارية واسعة النطاق .وسوف يكون انتقال آثار الزيادة يف أسعار الفائدة األمريكية
ً
ً
نظرا لربط دول جملس التعاون أسعار عمالتها بالدوالر األمريكي ،وقد يؤدي إىل إبطاء وتيرة االستثمارات اخلاصة يف القطاعات غير النفطية
(الشكل البياين  .)1-3-1ومع ذلك ،فمن غير املرجح أن يتسبب تراجع االئتمان املقدم للقطاع اخلاص يف حدوث آثار كبيرة على النشاط
االقتصادي ،املدفوع أساسا باإلنفاق احلكومي.
•وبالنسبة للبلدان األخرى املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فمن املتوقع أن تشهد انتقال آثار
بنفس القدر من اإليجابية من خالل ازدياد قوة النمو يف الواليات املتحدة .غير أنه يف ظل روابطها املالية احملدودة على املستوى العاملي
وضعف أدوات انتقال آثار السياسة النقدية لديها فمن املرجح أن تتعرض لقدر أقل من العواقب السلبية لعودة السياسة النقدية األمريكية إىل
وضعها الطبيعي (الشكل البياين .)2-3-1
•أما البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فمن املتوقع أن تستفيد يف حالة انتقال آثار
قوة النمو يف الواليات املتحدة بحيث ترفع معدالت النمو يف الوجهات الرئيسية لصادراتها ومصادر حتويالت املغتربين (منطقة اليورو،
وجملس التعاون اخلليجي ،واألسواق الصاعدة) -على الرغم من خماطر التطورات السلبية لعودة السياسة النقدية األمريكية إىل وضعها الطبيعي
مما يؤدي إىل زيادة تقلبات األسواق املالية العاملية (الشكل البياين  .)3-3-1ويف نفس الوقت ،فإن العديد من هذه البلدان تربط أسعار
عمالتها بالدوالر األمريكي .ونتيجة لذلك سيؤدي ارتفاع أسعار الصرف االسمية مقابل اليورو إىل اإلضرار بقدرتها التنافسية ،كما أن االنتقال
املباشر آلثار ارتفاع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة سيكون حمدودا نتيجة ضعف أدوات انتقال آثار السياسة النقدية .ورغم أن االرتباطات
التاريخية بين عائدات السندات طويلة األجل ظلت منخفضة فمن شأن اضطراب األسواق املالية العاملية أن يرفع تكاليف االقتراض اخلارجي
بالنسبة للحكومات والشركات والبنوك مما سيؤدي بدوره إىل ارتفاع أسعار الفائدة على اإلقراض احمللي للقطاع اخلاص بحيث تتعارض مع
سياسات التيسير النقدي يف ظل فجوات الناجت السالبة التي ال تزال كبيرة.
•وبالنسبة القتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى فاحتماالت استفادتها من زيادة النمو يف الواليات املتحدة أقل .فاقتصادات املنطقة
شديدة االعتماد على روسيا يف التجارة وحتويالت املغتربين ،حيث أصبح انتقال اآلثار اإليجابية من الواليات املتحدة إىل روسيا أقل يف
إعداد بريثا ميترا بمساعدة بحثية من مارك فيشر.
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 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
اإلطار ( 3-1تتمة)
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٣-١

ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
 MENAPو  CCAﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
٠٫٨
٠٫٦

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٣-١

ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة،
٢٠١٥-٢٠١٣
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ
١٫٠
٠٫٨

٠٫٤

٠٫٦
٠٫٤

٠٫٢
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

CCA OE

ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

CCA OI

MENAP OI

٠٫٢
٠٫٠

٠٫٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Haver Analytics؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﲢﺴﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﻛﻌﻼﻗﺎت ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ .وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  MENAPﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺎ .وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  CCAﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن .وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ = OE .اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ؛  = OIاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ.

الوقت احلايل عنه يف السابق .ومن املمكن أن تؤدي روابطها القوية مع
األسواق املالية الروسية إىل انتقال اضطرابات األسواق الصاعدة إىل
األسهم ،ورفع عائدات السندات ،وحتفيز التدفقات الرأسمالية اخلارجة.
ومن املمكن أن تتسبب كذلك الضغوط اخلافضة ألسعار العملة يف
سياق ارتفاع الدولرة يف فرض ضغوط على امليزانيات العمومية
للقطاع اخلاص .ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يتعارض مع
تيسير السياسة النقدية يف البلدان التي ال تزال تعاين من فجوات
الناجت الكبيرة .غير أن البلدان املصدرة للنفط والسلع األولية األخرى
يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى سوف تستفيد على مستوى إيرادات
الصادرات من ارتفاع الطلب العاملي على السلع األولية.
ومن شأن السياسات االقتصادية الكلية املساهمة يف تقوية اآلثار
اإليجابية مع التخفيف من حدة التداعيات السلبية .وسوف تعمل
أساسيات االقتصاد الكلي القوية — ومنها النمو االقتصادي
واسع النطاق ،وأوضاع احلساب اجلاري املتينة ،ومعدالت التضخم
املنخفضة ،ومستويات الدين العام القابلة لالستمرار ،واألسواق
املالية التي تتسم بالسيولة — على تعظيم انتقال اآلثار اإليجابية
إىل النمو ودعم ثقة املستثمرين ،مع التخفيف من حدة أي ردود فعل
معاكسة من األسواق املالية .ويف هذا اجملال ،فأن قدرة األسواق
املالية على الصمود يف مواجهة تقلب أسعار األصول وحدوث
انخفاض مفاجئ يف سيولة األسواق ستتعزز باعتماد سياسات
السالمة االحترازية الكلية ورصد أدق للمخاطر .وبالنسبة للبلدان
املستوردة للنفط التي ال تعتمد ترتيبات ربط حمكم ألسعار عمالتها
بالدوالر األمريكي — والتي ال تزال تعاين من فجوات الناجت السالبة
الكبيرة – فمن املمكن أن تنظر يف مواجهة الضغوط الرافعة ألسعار
الفائدة بتيسير سياساتها النقدية.

–٠٫٢
ﻣﻨﻄﻘﺔ CCA

ﻣﻨﻄﻘﺔ MENA
)ﻋﺪا ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون(

–٠٫٤

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :ﺷﺮﻛﺔ Bloomberg L.P.؛ وﺷﺮﻛﺔ EPFR؛ وﻣﺆﺷﺮ JP Morgan؛ وﻣﺆﺷﺮ .MSCI
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ .واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘُﻄﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻌﺎﺋﺪات
اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ  MSCIوﻣﺆﺷﺮ
 ،JP Morganﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ .وﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان واﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﳎﻤﻼت اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٣-١

ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﰲ اﻟﻨﻤﻮ٢٠١٤-٢٠٠٣ ،
ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﻣﻊ EMDC

ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  CCAﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  CCAﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ  MENAPﰲ  MENAPﺧﺎرج
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

٠٫٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ .وﺗﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺪة ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ زوﺟﻴﻦ ﻣﻦ ا�ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘُﻄْﺮﻳﺔ
ا�ﻤﻠﺔ .وﺗﻤﺜﻞ ا�ﻤﻼت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
 = EMDCﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
العامة مؤخرا أكثر وضوحا يف دول جملس التعاون ألنها أكثر
اعتمادا على اإليرادات النفطية (الشكل البياين .)9-1
متعمقا للتحديات
ويعرض الفصل الرابع من هذا التقرير حتليال
ً
على مستوى املالية العامة التي تواجه البلدان املصدرة
للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان .وفيما يلي أهم النتائج املستخلصة:
•من املرجح أن يستمر املستوى املنخفض ألسعار النفط .ومن
ثم سيكون على البلدان املصدرة للنفط أن جتري تعديالت
على سياسات اإلنفاق واإليرادات لضمان استمرارية أوضاع
املالية العامة ،وحتقيق العدالة بين األجيال ،وإعادة بناء
احليز املايل الذي يتيح للسياسات جماال للمناورة .وسوف
يكون بوسع البلدان التي تتمتع بقدر كبير من االحتياطيات
الوقائية إجراء التعديالت على نحو أكثر تدرجا ملواصلة
احتواء اآلثار السلبية على النمو .أما البلدان التي ال يتوافر
لديها االحتياطيات الوقائية فال مفر أمامها من إجراء
التصحيح سريعا ،بغض النظر عن وضعها املايل يف الدورة
االقتصادية (دراسة .)Husain and others, 2015
•فمن املرجح أن تكون تدابير املالية العامة التي تنظر يف
اتخاذها اآلن معظم البلدان غير كافية لضمان استمرارية
أوضاع املالية العامة على املدى املتوسط كما ينبغي.
وسيؤدي االستمرار يف السياسات احلالية إىل نضوب
االحتياطيات الوقائية لدى معظم البلدان ،باستثناء
الكويت وقطر واإلمارات العربية املتحدة ،يف أقل من خمس
سنوات نتيجة العجز الكبير يف املالية العامة (الشكل
البياين  4.)6-1وباإلضافة إىل ذلك ،ال يدخر أي من
البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة ما يكفي من ثرواتها
الهيدروكربونية لصالح األجيال القادمة ،بالقياس على
معيار فرضية الدخل الدائم عبر الزمن (الشكل البياين
 .)3-4وأخيرا ،فإن تقلبات أسعار النفط الكبيرة واملستمرة
تدعو إىل تعبئة االحتياطيات الوقائية على املدى املتوسط،
للتعامل مع أي صدمات جديدة بانتظام (عدد أكتوبر
 2015من تقرير الراصد املايل) .ويكتسب هذا األمر أهمية
 4تُعرَّف االحتياطيات الوقائية في هذا السياق بأنها عدد السنوات حتى
يتحول إجمالي األصول الحكومية إلى رصيد سالب ،مع فرض عدم
إجراء أي تصحيح في أوضاع المالية العامة (على سبيل المثال ،تبقى
نسبة الرصيد األولي غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
عند المستوى المسجل في  )2014وعدم لجوء الحكومات الى االقتراض.
وفي الواقع العملي ،بإمكان العديد من البلدان المصدرة للنفط في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تمويل العجز عن
طريق االقتراض وغيره من السبل – راجع اإلطار  4-1لالطالع على
مناقشة أعم حول «الحيز المالي» المتاح لصناع السياسات في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-١

رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠٢٠-٢٠١٢ ،
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون  -ﻋﺪد أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤
ﻣﻦ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون  -ﻋﺪد أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٤ﻣﻦ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

–١٥

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-١

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻌﺎدﻟﻴﺔ٢٠١٥ ،
)ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ(
٢٦٩ ٣١٤

٤٠
٣٥

ﺳﻌﺮ ﺗَﻌﺎدُل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ) ٢٠١٥اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات  -اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٢٠٠

ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺪد ٢٠١٥
ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

٣٠
٢٥

١٧٥
١٥٠
١٢٥
١٠٠

٢٠

٧٥

١٥

٥٠

١٠
٥
ﺻﻔﺮ

اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﺎن إﻳﺮان اﻟﻌﺮاق اﻹﻣﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻄﺮ

٢٥
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﲢﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺘﺮاض ﻋﺪم ﻣﺮاﻛﻤﺔ أي دﻳﻮن
إﺿﺎﻓﻴﺔ )أي ﺑﺎﺳﺘﻨﺰاف اﻷﺻﻮل ﻓﻘﻂ(.

خاصة نظرا للتطورات األخيرة من معاودة أسعار النفط
هبوطها احلاد بعد عام من بدء االنخفاضات الكبيرة.
• ومع ذلك ،فمن املتوقع حدوث بعض التقدم على مسار
ضبط أوضاع املالية العامة (الشكل البياين .)7-1
ففي جملس التعاون اخلليجي ،من املتوقع أن يتحقق
التصحيح على املدى املتوسط أساسا من حدوث تخفيض
يف االستثمارات وانتهاء اإلنفاق غير املتكرر على بعض

 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
البنود .أما التصحيح املايل املتوقع يف البلدان غير
األعضاء يف جملس التعاون األقل اعتمادا على اإليرادات
النفطية (مثل إيران) فسوف يكون حمدودا ،بينما ستضطر
البلدان املتأثرة بالصراعات مثل ليبيا واليمن إلجراء
التصحيح نظرا ألن االحتياطيات الوقائية املتاحة لديها
منخفضة5.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-١

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻷرﺻﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(
٢٠٢٠–٢٠١٤
٥٢

٥
ﺻﻔﺮ
–٥

ﻗ
ﺴﻌﻮ
ﻟ
ا ات
ﻣﺎر
اﻹ
ﻤﻦ
اﻟﻴ

ﻄﺮ

 5من المتوقع تحسن مقدار الرصيد األولي غير النفطي في العراق
في عام  ،2015ولكن نظرا لالنخفاض الكبير الذي لحق بإجمالي
الناتج المحلي غير النفطي االسمي ،فإن التغير في الرصيد األولي
غير النفطي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
سيكون سالبا.
 6معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ال تقدم دعما صريحا ،لكنها تُبقي
األسعار المحلية دون األسعار الدولية ،مما تترتب عليه زيادة كبيرة
في تكاليف الفرص الضائعة في المالية العامة (دراسة Coady and
.)others, 2015

١٠

دﻳﺔ

•ويف ظروف معينة ،يمكن تخفيف أعباء التصحيح املايل
من خالل سياسات أخرى ،مثل سياسة سعر الصرف
والسياسات الهيكلية .وعلى البلدان التي تطبق نظم ربط
سعر الصرف منذ فترة طويلة واالقتصادات غير املتنوعة
(وخاصة دول جملس التعاون اخلليجي) أن تواصل اتباع
نظم ربط العملة ،مع دعم عملية التصحيح عن طريق وضع
اخلطط الكافية لضبط أوضاع املالية العامة على املدى
املتوسط.

١٥

–١٠

اﺋﺮ
ﳉﺰ
ا ﻳﻦ
ﺤﺮ
اﻟﺒ
ﺮان
إﻳ
ﺮاق
اﻟﻌ
ﻳﺖ
ﻟﻜﻮ
ا
ﺒﻴﺎ
ﻟﻴ
ﺎ ١ن
ﻋﻤ

•ومن الضروري التعجيل بوضع أطر املالية العامة
متوسطة األجل ،بالتزامن مع حتسين التواصل
اجلماهيري ،ببمحافظة على مصداقية السياسات،
وذلك ألسباب ليس أقلها أن عددا من البلدان بدأ مؤخرا
بإصدار سندات الدين لتمويل العجز .وسوف يدعم
إصدار سندات الدين تطور أسواق السندات احمللية
(راجع اإلطار .)2-4

٢٥
٢٠

•ويف املرحلة املقبلة ،ينبغي أن تكون عملية التصحيح
املايل أكثر ميال نحو كبح مستويات اإلنفاق اجلاري ،مع
احلفاظ على مستويات اإلنفاق الرأسمايل العام الذي يدر
عائدا مرتفعا واملصروفات االجتماعية األساسية.
•وقد استحدثت عدة بلدان (إيران والكويت واإلمارات
العربية املتحدة) إصالحات جديرة بالترحيب يف جمال
تسعير الطاقة ،ونتج عنها تضييق الفجوة بين األسعار
احمللية واألسعار املعيارية الدولية .غير أن وفورات
املالية العامة املباشرة حمدودة نسبيا ،نظرا ألن تكلفة
أسعار الطاقة املنخفضة ضمنية يف معظم البلدان6.
وينبغي حتقيق مزيد من التقدم يف هذا اجملال يف خمتلف
بلدان املنطقة.

٢٠١٥–٢٠١٤

٣٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ..
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻴﺮ اﻷﻋﻤﺪة إﱃ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻴﻦ ٢٠١٥-٢٠١٤
و ،٢٠٢٠-٢٠١٤ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.
 ١اﻻﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ ﻋﻤﺎن ﻳﺮﺟﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﰲ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

القطاعات املالية سليمة ،مع بعض
مكامن اخلطر أساسا يف البلدان غير
األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي
تتمتع النظم املصرفية يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بوضع
موات عموما يسمح لها بتجاوز الظروف املناوئة من صدمة
أسعار النفط ،رغم أن األرباح املصرفية قد تتعرض للضغوط
(راجع الفصل  .)6وقد أدت سياسات السالمة االحترازية الكلية
إىل تخفيض مواطن اخلطر املتعلقة باالنكشاف على القطاع
العقاري ومديونية قطاع األسر .ويؤثر التباطؤ يف نمو الودائع
على نمو االئتمان يف بعض البلدان (كما يف عُمان واململكة
العربية السعودية ،على سبيل املثال).
غير أن هناك بعض مواطن الضعف .ففي اجلزائر والعراق،
زادت اخملاطر املالية الكلية بسبب اعتماد البنوك على الودائع
املرتبطة بالنفط وانكشافها للمؤسسات اململوكة للدولة ،التي
يرتكز أداؤها على النفط .ويف اجلزائر ،قدد تتأثر ربحية البنوك
اخلاصة بفرض حد أقصى على تمويل التجارة .ويتعرض
القطاع املصريف يف اليمن خملاطر سيادية نتيجة درجة
انكشافه العالية على إقراض احلكومة ،مع تدهور مؤشرات
املالية العامة.
وتعاين البنوك اإليرانية من ضعف جودة أصولها ورسملتها
املنخفضة ،مما يرجع يف جانب منه لسياسات االئتمان
11

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
املفروضة من احلكومة وضعف صالحيات اإلنفاذ املمنوحة
لهيئات الرقابة املصرفية .غير أنه من املتوقع أن يؤدي
رفع العقوبات إىل تعزيز النمو وعودة البنوك اإليرانية إىل
النظام املصريف الدويل .ومن شأن هذه التطورات ،واقترانها
باإلصالحات الداخلية الشاملة ،أن يساهم يف حتسين الصحة
املالية للبنوك اإليرانية وتعزيز قدرتها على دعم التعايف
املتوقع .وترتبط مواطن اخلطر يف دول جملس التعاون اخلليجي
أساسا بارتفاع نسبة تركز القروض لفرادى املقترضين و/أو
القطاعات (كالقطاع العقاري).

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-١

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﳉﺪد إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎ(
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

اﻟﻔﺠﻮة

٢٫٥

 ٥٧٠أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
 ٢ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﳉﺪد
إﱃ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٢٫٠

١٫٥

تنوعا
املطلوب :قطاع خاص أكثر
ً

انخفاض أسعار النفط سوف يرغم حكومات البلدان املصدرة
للنفط يف نهاية املطاف على خفض التوظيف قي القطاع
العام .ففي جملس التعاون اخلليجي (باستثناء اإلمارات
العربية املتحدة) من املتوقع انضمام أكثر من مليوين
مواطن إىل القوة العاملة بحلول عام  .2020وإذا استمر
نمو فرص العمل يف القطاع اخلاص على املنوال السابق،
واستمر تعيين موظفي القطاع العام على نحو يتوافق مع
توقعات املالية العامة يف الوقت احلايل ،فإن أكثر من
نصف مليون مواطن من الداخلين اجلدد إىل سوق العمل
سينتهي بهم األمر يف صفوف العاطلين (الشكل البياين
 ، 8-1العمود األصفر) ،مما يضيف إىل العاطلين عن العمل
بالفعل يف هذه البلدان والبالغ عددهم مليون نسمة .وسوف
يرتفع معدل البطالة الكلي يف جملس التعاون اخلليجي
من  %12.75إىل  .%16ومن الواضح أنه إذا ما تم إجراء
املزيد من التصحيحات املالية ،وكان بعضها يف شكل
تقييد التعيين يف القطاع العام ،فسيرتفع معدل البطالة
إىل مستويات أعلى .أما يف منطقة البلدان غير األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي فهناك حوايل  8ماليين نسمة
سينضمون إىل سوق العمل يف اخلمس سنوات القادمة.
وبموجب توقعات النمو احلالية ،وباستخدام املستويات
التاريخية ملرونة النمو والتوظيف ،فسوف يرتفع متوسط
معدل البطالة من  %14إىل  7.%15.5ومن الناحية العملية
قد تكون هذه الزيادة أكبر كثيرا ألن احلكومات التي تعاين
من نقص السيولة حاليا لن يكون بوسعها احملافظة على
وتيرة التعيين يف القطاع العام.
ومن الواضح أن القطاع اخلاص عليه أن يضطلع بدور
القطاع العام كاملصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل .غير
أن توسيع نطاق القطاع اخلاص وتنويع مصادر النمو بعيدا
عن النفط ،وهما أمران ضروريان الستيعاب القوة العاملة
املتنامية ،ال يزال بعيد املنال .وعلى الرغم من التحسن الذي
 7البيانات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص غير
متاحة بسهولة للبلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
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١٫٠

٠٫٥

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٠٫٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ..
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ .ﲢُﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ )ﻛﻤﺎ ﰲ دراﺳﺔ .(Behar 2015

حتقق ،فال تزال معظم االقتصادات يف املنطقة معتمدة بشدة
على القطاع الهيدروكربوين كثيف االستخدام لرأس املال،
الذي ينشيء قدرا حمدودا من فرص العمل املباشرة (الشكل
البياين  .)9-1والقطاع اخلاص يف حد ذاته يعتمد بشدة على
اإلنفاق احلكومي وينبغي أن يصبح قادرا على االستمرار
ذاتيا عن طريق رفع قدرته التنافسية يف األسواق األخرى
(بما فيها زيادة الصادرات غير النفطية) .وينبغي وضع
حوافز للمواطنين لالنتقال إىل العمل يف القطاع اخلاص
غير الهيدروكربوين ،واالرتقاء بمهارات العاملين ،وجعل
هذه املهارات أكثر توافقا مع احتياجات القطاع اخلاص عن
طريق حتسين جودة التعليم ،8باعتبارها من العوامل احليوية
يف هذا الصدد9.

 8تشير البحوث األخيرة التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي إلى أن البلدان المصدرة للنفط بوسعها زيادة
معدل نموها على المدى البعيد بدرجة كبيرة إذا حققت التعليم
الثانوي الشامل وتمكن الطلبة من تحصيل المهارات األساسية.
فسوف تححق عمان زيادة قدرها  1.7نقطة مئوية من إجمالي
الناتج المحلي ،وقطر  1.3نقطة مئوية ،والمملكة العربية السعودية
 1.25نقطة مئوية ،وإيران والبحرين حوالي نقطة مئوية واحدة
(دراسة  ،Manushek and Woesmann, 2015والجدول .)5-5
 9راجع دراسة ) Callen and others (2014لالطالع على تحليل
متعمق آلفاق التنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-١

اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ

)اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻷﻗﻞ(
ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ/
١
ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات

وبالنسبة للبلدان غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي،
هناك حاجة ماسة لتحسين بيئة األعمال ،رغم صعوبة هذا
األمر بالنسبة للبلدان املتأثرة بالصراعات وتعاين من ضعف
قدراتها املؤسسية .ويناقش اإلطار  4-1االحتياجات احملددة
لهذه البلدان والتحديات التي تواجهها.

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/
ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات
١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

٢٠

اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/
إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ

ﺻﻔﺮ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

١

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة؛
وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﺪدة ،أو آﺧﺮ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اإلطار 4-1
أوقات عصيبة للدول الهشة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان1

تدهورت األوضاع االقتصادية يف الدول الهشة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أكثر بكثير من
بقية بلدان املنطقة يف  .2015-2014فقد تفاقمت األوضاع االجتماعية االقتصادية الضعيفة بالفعل يف البلدان املصدرة للنفط
(العراق وليبيا واليمن) نتيجة الصراعات اإلقليمية وهبوط اإليرادات النفطية .وبالنسبة للبلدان املستوردة للنفط على أساس صايف
(أفغانستان والصومال والسودان وسوريا والضفة الغربية وغزة) ،فقد تعرضت آلثار ملحوظة نتيجة الصراعات طويلة األمد وغيرها
من الصدمات ذات اخلصوصية القطرية .ونظرا النخفاض االحتياطيات الوقائية وضعف القدرات املؤسسية يف الدول الهشة فسوف
ينبغي أن يكون الدعم اخلارجي املقدم لها مستمرا ومرنا لتحقيق االستقرار وإنفاذ عمليات إعادة التعمير ،ويف نهاية املطاف حتسين
احتواء لشرائح اجملتمع.
صالبة النمو وجعله أكثر
ً
واليوم ،هناك ثمانية بلدان وأقاليم تعتبر «هشة» نتيجة لضعف قدراتها املؤسسية و/أو بسبب الصراعات .وخمسة من هذه البلدان
مصنفة كبلدان هشة منذ أكثر من عِقد من الزمن (أفغانستان ،والعراق ،والصومال ،والسودان ،والضفة الغربية وغزة) وثالثة انضموا إىل
صفوف البلدان الهشة يف غضون السنوات القليلة املاضية بسبب صراعات جديدة (ليبيا ،وسوريا ،واليمن) .وللهشاشة أسباب متعددة،
لكن العامل املشترك هو نظم احلوكمة الضعيفة واملؤسسات السياسية واالقتصادية غير االحتوائية .ومل يطرأ حتسن يذكر على مدار
العقد املاضي يف القدرات املؤسسية للبلدان الثالثة املتاحة بياناتها يف «تقييم السياسات واملؤسسات القُطرية» )(CPIAالذي أنشأه
البنك الدويل (أفغانستان ،والسودان ،واليمن) (اجلدول .)1-4-1
إعداد نبيل بن لطيفه ،وعبد الكريم فرح ،وشميسو مابونديرا ،وإيريك موتو.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اإلطار ( 4-1تابع)

اجلدول :1-4-1تقييم السياسات واملؤسسات القُطرية
2006

2010

2014

أفغانستان

2.6

2.6

2.7

السودان

2.5

2.4

2.4

اليمن

3.3

3.2

3.0

املصدر :البنك الدويل.
ملحوظــة :تتــراوح التصنيفــات مــن ( 1أدنــى تصنيــف) إىل ( 6أعلــى تصنيــف) يف
جمموعــة مــن  16معيــارا جممعــة يف أربعــة تكتــات ،هــي :اإلدارة االقتصاديــة،
والسياســات الهيكليــة ،وسياســات اإلحتــواء االجتماعــي والعدالــة االجتماعيــة ،وإدارة
ومؤسســات القطــاع العــام.

وتخلف الصراعات والصدمات أثرا بالغا على األداء االقتصادي
يف الدول الهشة .ففي البلدان الهشة املستوردة للنفط ،تباطأ
النمو بدرجة ملحوظة على مدار السنوات اخلمسة املاضية نتيجة
الصراعات والصدمات ذات اخلصوصية القُطرية (مثل انسحاب
القوات األجنبية من أفغانستان ،وانفصال جنوب السودان ،وتدهور
األوضاع األمنية يف الضفة الغربية وغزة) (الشكل البياين -4-1
 .)1ويف سوريا ،تشير التقديرات إىل انكماش إجمايل الناجت احمللي
بالنصف منذ عام  .2010ويف البلدان الهشة املصدرة للنفط
(العراق ،وليبيا ،واليمن) أدت الصراعات احلادة إىل انخفاض
حاد يف إجمايل الناجت احمللي يف  .2015-2014وقد شهدت
الدول الهشة كذلك ارتفاعا أكبر يف معدالت التضخم يف املتوسط،
باملقارنة مع البلدان غير الهشة .وقد أدى الدمار الهائل الذي أصاب
رأس املال البشري والبنية التحتية املادية إىل زيادة صعوبة
التعايف االقتصادي.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٤-١

ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺼﺪرة واﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ MENAP
٢٠١٣–٢٠١١

٢٠١٥–٢٠١٤

٢٠١٠–٢٠٠٥

١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠

ﻏﻴﺮ ﻫﺸﺔ

ﻫﺸﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﻏﻴﺮ ﻫﺸﺔ

ﻫﺸﺔ

–١٥

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وقد تراجعت االحتياطيات الوقائية التي توفرها السياسات يف
الدول الهشة مما أدى إىل تراجع إضايف يف قدرتها الضعيفة بالفعل
على التحرك ملواجهة الصدمات .فقد تم استنزاف االحتياطيات
الدولية بدرجة كبيرة يف العديد من الدول الهشة واتسعت فجوة عجز املالية العامة (الشكل البياين  .)2-4-1وأدى انخفاض
االحتياطيات الوقائية إىل زيادة مواطن التعرض للمخاطر واحلاجة إىل الدعم املايل اخلارجي.
ويمثل التغلب على هشاشة األوضاع حتديا صعبا طويل األجل .فالتجارب السابقة يف إفريقيا جنوب الصحراء تشير إىل أن التركيز
على السياسات االحتوائية ،ونظم احلوكمة الفعالة ،وتزايد احليز املايل املتاح هي السبيل اجملدي إلفساح اجملال للتغلب على هشاشة
األوضاع وحتقيق النمو االقتصادي الشامل جلميع شرائح اجملتمع (دراسة” .)“Gelbard and others, 2015غير أن الطريق إىل التعايف
واكتساب صالبة كبيرة ال يزال طويال ،نظرا ألنه حمفوف باخملاطر السياسية واألمنية ،كما أنه معرض بدرجة كبيرة خملاطر الرجوع
اىل الوراء يف مسار التقدم .وبالتايل ،ينبغي توخي احلذر يف حتديد تسلسل السياسات واإلصالحات ومراعاة الظروف ذات اخلصوصية
القُطرية فيها .فينبغي أن ينصب تركيزها على ( )1بناء توافق يف اآلراء على املستوى السياسي واستعادة السالم واألمن ،بما يف ذلك
من خالل تسريح/إعادة إدماج العناصر املتحاربة؛ و( )2دعم االستقرار االقتصادي؛ و( )3تعزيز بناء القدرات واملؤسسات (بما يف ذلك
تعزيز مؤسسات املالية العامة ،والشفافية ،واملساءلة).
ومع ضعف القدرات الداخلية وانخفاض االحتياطيات الوقائية التي توفرها السياسات يف الدول الهشة باملنطقة ،سوف تكون هذه
الدول بحاجة إىل الدعم العاجل واملستمر من اجملتمع الدويل لتحقيق صالبة أوضاعها .وينبغي أن يكون هذا الدعم متعدد األبعاد —
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 -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :التصدي النخفاض أسعار النفط وانتشار الصراعات
اإلطار ( 4-1تتمة)
ملعاجلة الهشاشة متعددة األوجه — وأن يكون قادرا على التواؤم
مع األوضاع اخملتلفة مع تنسيقه على نحو جيد فيما بين جميع
األطراف املعنية .ويقدم صندوق النقد الدويل املساعدة للدول الهشة
من أجل دعم استقرار االقتصاد الكلي ،الذي يشكل مطلبا حيويا
للتعايف االقتصادي والتوظيف؛ وإعادة بناء القدرات املؤسسية يف
إدارة االقتصاد الكلي من خالل املساعدة الفنية يف إدارة املالية
العامة ،وتعبئة اإليرادات ،واإلحصاءات االقتصادية الكلية؛ وحفز
مؤخرا
الدعم املقدم من اجلهات املانحة .وقد عاود الصندوق
ً
مشاركته يف جهود الصومال من خالل مشاورات املادة الرابعة،
كما قدم املساعدة املالية إىل كل من العراق واليمن ،وقام بتنفيذ
برامج اقتصادية يراقبها خبراؤه يف كل من أفغانستان والسودان.
كذلك شكل التنسيق الوثيق مع املانحين والسلطات القُطْرية عامالً
أساسيا يف هذه اجلهود.
ً

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٤-١

إﺟﻤﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)اﳌﺆﺷﺮ(١٠٠ = ٢٠١٠ :
٢٠١٥–٢٠١٤

٢٠١٣–٢٠١١

٢٠١٠

٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

ﻏﻴﺮ ﻫﺸﺔ

ﻫﺸﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﻏﻴﺮ ﻫﺸﺔ

ﻫﺸﺔ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية خمتارة
متوسط
٢٠١١–2000
5.5

2012
5.9

2013
1.9

2014
2.6

نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
(التغير السنوي؛ )%
3.8
2.8
2.6
3.8
اجلزائر
4.5
5.3
3.6
5.2
البحرين
4.3
–1.9
–6.6
5.2
جمهورية إيران اإلسالمية
…
–2.1
6.6
13.9
العراق
0.1
0.8
7.7
5.3
الكويت
–24.0
–13.6
104.5
–1.0
ليبيا
2.9
4.7
5.8
3.7
عمان
4.0
4.6
4.9
13.0
قطر
3.5
2.7
5.4
5.5
اململكة العربية السعودية
4.6
4.3
7.2
4.8
اإلمارات العربية املتحدة
–0.2
4.8
2.4
3.0
اليمن
5.8
10.4
10.4
7.4
تضخم أسعار املستهلكين
(املتوسط السنوي؛ )%
2.9
3.3
8.9
3.4
اجلزائر
2.7
3.3
2.8
1.4
البحرين
15.5
34.7
30.5
15.1
جمهورية إيران اإلسالمية
2.2
1.9
6.1
18.5
العراق
2.9
2.7
3.2
3.3
الكويت
2.8
2.6
6.1
5.3
ليبيا
1.0
1.2
2.9
2.7
عمان
3.0
3.1
1.9
4.7
قطر
2.7
3.5
2.9
2.0
اململكة العربية السعودية
2.3
1.1
0.7
4.8
اإلمارات العربية املتحدة
8.2
11.0
9.9
11.7
اليمن
–0.8
4.2
7.3
6.7
رصيد املالية العامة الكلي للحكومة العامة
( %من إجمايل الناجت احمللي)
–7.9
–1.5
–4.0
4.6
اجلزائر
البحرين1
–5.7
–4.3
–3.2
0.2
جمهورية إيران اإلسالمية2
–1.1
–2.2
–1.9
2.1
…
–5.3
–5.8
4.1
العراق
الكويت1
26.3
34.0
34.6
27.9
–43.5
–4.0
27.8
11.5
ليبيا
عمان1
–1.5
3.2
4.7
9.5
14.7
20.7
14.2
9.3
قطر
–3.4
5.8
12.0
7.8
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة3
5.0
10.4
10.9
11.1
–4.1
–6.9
–6.3
–2.4
اليمن
8.9
15.2
17.3
12.9
رصيد احلساب اجلاري
( %من إجمايل الناجت احمللي)
–4.5
0.4
5.9
14.1
اجلزائر
3.3
7.8
7.2
6.4
البحرين
3.8
7.0
4.0
4.8
جمهورية إيران اإلسالمية
…
–2.8
1.3
6.7
العراق
31.0
41.2
45.2
31.7
الكويت
–30.1
13.6
29.1
24.0
ليبيا
2.0
6.6
10.3
9.0
عمان
26.1
30.9
32.6
18.9
قطر
10.3
18.2
22.4
16.2
اململكة العربية السعودية
13.7
18.4
21.3
11.9
اإلمارات العربية املتحدة
–1.7
–3.1
–1.7
0.4
اليمن
املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات مبلغة على أساس السنة املالية بالنسبة إليران ( 21مارس20/مارس) وقطر (إبريل/مارس).
 1احلكومة املركزية.
 2احلكومة املركزية وصندوق التنمية الوطني ما عدا مؤسسة الدعم املوجه.
 3احلسابات املوحدة للحكومة االحتادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة.
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توقعات
2016
2015
3.8
1.8

3.0
3.4
0.8
0.0
1.2
–6.1
4.4
4.7
3.4
3.0
–28.1
6.0

3.9
3.2
4.4
7.1
2.5
2.0
2.8
4.9
2.2
3.1
11.6
5.1

4.2
2.0
15.1
1.9
3.3
8.0
0.4
1.6
2.1
3.7
30.0
–12.7

4.1
2.1
11.5
3.0
3.3
9.2
2.0
2.3
2.3
3.0
15.0
–11.1

–13.9
–14.2
–2.9
–23.1
1.2
–79.1
–17.7
4.5
–21.6
–5.5
–8.5
–3.4

–11.4
–13.9
–1.6
–17.7
0.0
–63.4
–20.0
–1.5
–19.4
–4.0
–9.2
–4.3

–17.7
–4.8
0.4
–12.7
9.3
–62.2
–16.9
5.0
–3.5
2.9
–5.3

–16.2
–5.9
1.3
–11.0
7.0
–49.1
–24.3
–4.5
–4.7
3.1
–5.4

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان :النمو يﺰداد لكن ﻫناك ﺣاجة إىل
مﺰيد من اإلصاﺣات لتوفير فرص العمﻞ
ﻳﻜتﺴﺐ اﻟتﻌاﰲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘة ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺰﺧﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻟتﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﲢﻘيﻖ االﺳتﻘﺮار اﻟﺴياﺳي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒلﺪان ،وتﻨﻔيﺬ اإلﺻﻼﺣات االقتصادﻳة،
واﻧﺨﻔــاض أﺳــﻌار اﻟﻨﻔــﻂ ،وزﻳــادة ﻣﻌــﺪالت اﻟﻨمــﻮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــة اﻟيــﻮرو— ﻣــﻊ ارتﻔــاع ﻧﺴــﺒة اﻟﻨمــﻮ اﳌتﻮقــﻊ إﱃ  ٪٤ﰲ  ٢٠١٥و ، ٢٠١٦وﻫــﻮ ﻣــا
ﻳتﺴــﻖ إﱃ ﺣــﺪ ﻛﺒيــﺮ ﻣــﻊ تﻮقﻌــات تﻘﺮﻳــﺮ «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي» اﻟصــادر ﰲ ﻣاﻳــﻮ  .٢٠١٤ﻏيــﺮ أن اﻟتﺪاﻋيــات اﻟﻨاﺟمــة ﻋــﻦ اﻟصﺮاﻋــات—
ﺑمــا فيﻬــا اﻷﻋــﺪاد اﳌتﺰاﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌيــﻦ — وا�اﻃــﺮ اﻷﻣﻨيــة واﻟتﻮتــﺮات االﺟتماﻋيــة تﻜﺒــﺢ ﺣاﻟيـ ًـا ﺟاﻧﺒــا ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺰﺧــﻢ ،ﺑيﻨمــا االﺧتﻨاقــات
ﻋلــﻰ ﺟاﻧــﺐ اﻟﻌــﺮض وتﻘييمــات اﻟﻌملــة اﻟﻘﻮﻳــة ال تــﺰال تﻌﺮقــﻞ اﻟﻘــﺪرة اﻟتﻨافﺴــية وﻧمــﻮ اإلﻧتاﺟيــة .ووﺳــﻂ أﺟــﻮاء اﺳــتمﺮار ﻣﻌــﺪالت ﻣﺮتﻔﻌــة
ﻣــﻦ اﻟﺒﻄاﻟــة ،وﻣﺴــتﻮﻳات اﳌﻌيﺸــة اﳌتﺪﻧيــة ،وﳏﺪودﻳــة االﺣتــﻮاء ،ﻳﻨﺒﻐــي اﻟﻘيــام ﺑمﺒــادرات إﺻــﻼح قﻮﻳــة — ال ﺳــيما ﰲ ﳎــاالت اﻷﻋمــال،
واﻟتﺠــارة ،وأﺳــﻮاق اﻟﻌمــﻞ واﻷﺳــﻮاق اﳌاﻟيــة — ﻟتﻌﺰﻳــﺰ اﻟتﻮﺳــﻊ وتﻮفيــﺮ فــﺮص اﻟﻌمــﻞ ﰲ اﻟﻘﻄــاع اﳋــاص .ﻛﺬﻟــﻚ ﻳﻜتﺴــﺐ اﻟﻘيــام ﺑﺰﻳــادة ﻣﺮوﻧــة
ﺳــﻌﺮ اﻟصــﺮف وﺿﺒــﻂ أوﺿــاع اﳌاﻟيــة اﻟﻌاﻣــة ﺑاﻟتﺪرﻳــﺞ أﻫميــة ﺑاﻟﻐــة— ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل اﱃ ﻣﺴــتﻮﻳات اﻟﺪﻳــﻦ اﻟتــي ﻳمﻜــﻦ االﺳــتمﺮار ﰲ
ﲢملﻬــا وتﻌﺰﻳــﺰ االﺣتياﻃيــات اﻟﻮقاﺋيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟتصــﺪي ﻟلصﺪﻣــات اﳌﻌاﻛﺴــة.

تعﺰيﺰ التعايف

ـرا بــدأ التعــايف يكتســب زخمــا بفضــل البــدء يف اســتعادة
وأخيـ ً
الثقــة ،وحتســن الطلــب اخلارجــي ،وانخفــاض أســعار النفــط.
ويُتوقــع ارتفــاع النمــو االقتصــادي إىل  %4يف  2015و2016
يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (الشــكل البيــاين
 .)1-2وتمخــض تقــدم مراحــل االنتقــال السياســي الــذي بــدأ يف
 2010عــن حكومــات أمامهــا آفــاق متعــددة الســنوات لتنفيــذ
اإلصالحــات االقتصاديــة — وإن كانــت التحديــات أمــام
بنــاء توفــق آراء عــام قــوي تعنــي أن تنفيذهــا ســيكون تدريجيــا.
وحتقــق اســتقرار سياســي أكبــر يف بعــض البلــدان واتُخِــذت
مبــادرات اقتصاديــة مؤخــرا ممــا عــزز الثقــة وســاهم ،إىل جانــب
ارتفــاع النمــو يف منطقــة اليــورو وانخفــاض أســعار النفــط ،يف
إعداد بريتا ميترا بمساهمات من إينوتو لوكونغا ومساعدة بحثية
من مارك فيشر.
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)ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ(٪ ،

١٠

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮ

اﳌﻐﺮب

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

١٠

٨

اﻟﺴﻮدان
اﻷردن

ﻟﺒﻨﺎن
٦

٨

ﺗﻮﻧﺲ
٤

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٣-٢٠١٠

٢

٦
٤
٢

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٦-٢٠١٥

شهدت االقتصادات املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان نمــوا ضعيفــا طــوال
اخلمــس ســنوات املاضيــة .وأســفرت األزمــة املاليــة العامليــة
عــن إضعــاف الطلــب اخلارجــي والتدفقــات املاليــة الداخلــة.
وتتراجــع الثقــة يف ظــل الفتــرات االنتقاليــة السياســية التــي
أطلقتهــا ثــورات الربيــع العربــي ،واالضطرابــات االجتماعيــة،
والصراعــات اإلقليميــة التــي أفضــت إىل نــزوح اآلالف (اإلطــار
 .)1-2وأدى ركــود النمــو عنــد مســتوى  %3وحمدوديــة احتوائــه
لشــرائح الســكان إىل اســتمرار مســتويات مرتفعــة مــن البطالــة،
يف حــدود  ، %11.5وبلــوغ بطالــة الشــباب  %17يف املتوســط
علــى مســتوى املنطقــة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ رﻛﻮد اﻟﻨﻤﻮ؟

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تعزيــز نمــو االســتثمارات والصــادرات ،برغــم اخملاطــر الــواردة
مناقشــتها الحقــا .وال تــزال حتويــالت العامليــن يف اخلــارج (مــن
بلــدان أوروبــا وجملــس التعــاون اخلليجــي إىل حــد كبيــر ،اإلطــار
 )2-2وفاتــورة أجــور القطــاع العــام الكبيــرة تدعــم االســتهالك،
وهو احملرك الرئيســي للنمو االقتصادي (الشــكل البياين .)2-2
وتُعــزى عــودة الثقــة إىل تقلــص مواطــن الضعــف يف املاليــة
العامــة ،والتحســن يف بيئــة األعمــال ،وتخفيــف القيــود املاليــة
(الشــكل البيــاين  .)3-2وتعمــل معظــم احلكومــات حاليــا علــى
كبــح معــدالت العجــز املــايل — املتوقــع انخفاضهــا بمقــدار
نقطتيــن مئويتيــن يف املتوســط خــالل الفتــرة 2016-2015

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل
اإلطار 1-2

انعكاسات تنامي أزمة الالجئين على السياسات
ارتفــع عــدد الالجئيــن ارتفاعــا حــادا يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن جــراء احتــدام الصراعــات وتصاعــد العنــف ،بمــا يف ذلــك
مــن أطــراف فاعلــة مــن غيــر الــدول مثــل «داعــش ».ووفقــا للمفوضيــة الســامية لــأمم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن بلــغ عــدد الالجئيــن مــن بلــدان
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا رســميا (مــا عــدا الالجئيــن الفلســطينيين)  9.2مليــون الجــئ ،وهــو ضعــف عددهــم منــذ عقــد مضــى وأكثــر
مــن  %60مــن جممــوع الالجئيــن يف العــامل .وال يتضمــن هــذا الرقــم مالييــن النازحيــن يف الداخــل .وجــاء معظــم الالجئيــن املســجلين مــن
ســوريا (حــوايل  4مليــون) ،وأفغانســتان والعــراق .وهــرب معظمهــم ( 5.2مليــون) حتــى اآلن إىل بلــدان جمــاورة مثــل إيــران واألردن ولبنــان
وباكســتان وتركيــا .وعــاوة علــى ذلــك ،تســتضيف تونــس عــددا كبيــرا املواطنيــن الليبييــن الذيــن انتقلــوا إليهــا عقــب األزمــة السياســية يف
البــاد ،بينمــا بــدأت جيبوتــي والصومــال تســتوعبان الســكان الفاريــن مــن األزمــة يف اليمــن اجملــاور .كذلــك اســتقبلت أوروبــا الجئيــن مــن
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بوتيــرة ســريعة يف الشــهور األخيــرة .وربمــا كانــت هنــاك تغيــرات كبيــرة تطــرأ علــى مســتوى وتركيبــة
الســكان يف البلــدان التــي تســتضيف الجئيــن .ويف لبنــان واألردن ،علــى ســبيل املثــال ،يمثــل الالجئــون اآلن حــوايل ربــع وخمــس جممــوع
الســكان ،علــى التــوايل.
وتســفر أزمــة الالجئيــن عــن أضــرار إنســانية باهظــة تصيــب الالجئيــن أنفســهم .ولهــا كذلــك عواقــب اقتصاديــة جســيمة علــى بلــدان املوطــن
والبلــدان املضيفــة علــى حــد ســواء:
·يف حالــة بلــدان املوطــن ،تنطــوي التدفقــات اخلارجــة بأعــداد كبيــرة مــن الســكان يف ســن العمــل علــى تراجــع كبيــر يف رأس املــال
البشــري .وتكــون هــذه التكلفــة أعلــى عندمــا يكــون مــن بيــن الالجئيــن الســكان األوفــر حظــا مــن التعليــم واملهــارات .ومــن ثــم ،تواجــه
بلــدان املوطــن انخفاضــا دائمــا يف النمــو املمكــن ،فضــا علــى الدمــار املــادي .ويســاعد فقــدان رأس املــال البشــري يف تفســير بعــض
األســباب وراء اســتغراق البلــدان وقتــا طويــا للغايــة للتعــايف مــن الصراعــات ،ال ســيما عندمــا تمتــد الصراعــات لفتــرات مطولــة (علــى
ـنويا إثــر إنتهــاء الصــراع ،ســوف يســتغرقها األمــر عشــرين عــام
ســبيل املثــال ،إذا حققــت ســوريا معــدل نمــو يبلــغ يف املتوســط  %3سـ ً
لكــي تعــود إىل مســتوى إجمــايل النــاجت احمللــي الــذي بلغتــه يف  .)2010وعلــى املــدى املتوســط ،قــد تنتفــع بلــدان املوطــن مــن عــودة
تدفقــات حتويــات العامليــن يف اخلــارج جمــددا.
·وبالنســبة للبلــدان املضيفــة ،تؤثــر التدفقــات الداخلــة مــن الالجئيــن علــى اقتصاداتهــا مــن خــال قنــوات خمتلفــة .أوال ،تــزداد الضغــوط
علــى املاليــة العامــة بســبب النفقــات احلكوميــة علــى اإلســكان واخلدمــات األساســية مثــل الصحــة واملــدارس واألمــن .وهــذه بالفعــل
حقيقة واضحة يف البلدان املضيفة داخل املنطقة ،إضافة إىل االضطرابات يف تدفقات التجارة ،وانخفاض االستثمار ،والسياحة.
على ســبيل املثال ،يف حالة األردن ولبنان ،تشــير التقديرات إىل أن التكاليف املباشــرة يف املوازنة املترتبة على التدفقات الداخلة
مــن الالجئيــن تبلــغ حــوايل  %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف الســنة (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف حالــة األردن ،والبنــك
الــدويل يف حالــة لبنــان) .كذلــك أدت التدفقــات الداخلــة مــن الالجئيــن بأعــداد كبيــرة إىل زيــادة الضغــوط علــى أســواق الغــذاء والعمــل
والعقــارات ،واحلصــول علــى خدمــات البنيــة التحتيــة العامــة ،األمــر الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى نحــو غيــر تناســبي علــى أفقــر شــرائح
الســكان يف كل بلــد .وهــذه التطــورات يمكــن أن جتهــد النســيج االجتماعــي للبلــد املضيــف وتفضــي إىل عــدم االســتقرار السياســي ،ال
ســيما عندمــا تكــون احلكومــات تواجــه بالفعــل حتديــات جســيمة تنشــأ مــن االحتــواء االجتماعــي وارتفــاع البطالــة ،وخاصــة بيــن
الشــباب .وبــدأت البلــدان املضيفــة خــارج املنطقــة ،بمــا فيهــا أوروبــا ،تواجــه حتديــات اقتصاديــة مشــابهة يف اســتيعاب الالجئيــن ،وإن
كان بدرجــة أقــل بكثيــر مــن كثيــر مــن البلــدان يف العــامل العربــي .فضــا علــى ذلــك ،يُتوقــع أن حتقــق هــذه البلــدان املضيفــة – وخاصــة
التــي لديهــا ســكان مســنين – منافــع مــن إدمــاج الالجئيــن.
وال يُرجح تسوية أزمة الالجئين احلالية يف املنطقة بسرعة نظرا لطبيعة الصراعات املطولة ،لكن يف وسع البلدان املتضررة وشركائها
اخلارجييــن املســاعدة علــى تخفيــف الضغــوط األكثــر إحلاحــا وتقديــم خدمــات كافيــة لالجئيــن .وبمــرور الوقــت ،لــن يتســنى املســاعدة علــى
معاجلــة جــذور أزمــة الالجئيــن إال مــن خــال اســتتباب األمــن وحتســين مســتويات املعيشــة يف بلــدان املوطــن.

إعداد دافيدي لومباردو وغاييل بيير وبيورن روثر.
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اإلطار ( 1-2تتمة)

•

ينبغــي أن تركــز بلــدان املوطــن علــى احليلولــة دون االنهيــار االقتصــادي واحلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي قــدر اإلمــكان.
وينبغــي كذلــك أن تلبــي احتياجــات الالجئيــن املباشــرة وطويلــة املــدى ،دون اإلضــرار باالســتقرار االقتصــادي الكلــي والســام
االجتماعــي.
·يمكــن أن يقــوم الشــركاء اخلارجيــون بــدور رئيســي .ويمكنهــم مــن خــال اســتمرار املشــاركة يف جهــود بلــدان املوطــن مســاعدتها علــى
احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي ،وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة واملؤسســات االقتصاديــة ،متــى اســتتبت األوضــاع األمنيــة،
ف مــن التمويــل
مــن خــال تقديــم التمويــل واملســاعدة علــى بنــاء القــدرات .وينبغــي أيضــا أن يدعمــوا البلــدان املضيفــة بتوفيــر قــدر كا ٍ
الــذي يمكنهــا مــن تقديــم رعايــة كافيــة للســكان الالجئيــن القادميــن إليهــا .وينطبــق هــذا األمــر بصفــة خاصــة علــى البلــدان املضيفــة
دخــل املنطقــة ،التــي واجهــت أشــد الضعــوط إىل اآلن بينمــا مراكــز املاليــة العامــة فيهــا ليســت قويــة بالقــدر الــكايف الــذي يســمح لهــا
بمواجهــة التحديــات املرتبطــة بالالجئيــن بمفردهــا.
·وبصــورة أعــم ،علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وافغانســتان وباكســتان برمتهــا ،تؤكــد الصراعــات وتدفقــات
الالجئيــن أهميــة إحــراز تقــدم يف تنفيــذ اإلصالحــات التــي حتقــق النمــو االحتوائــي حيثمــا أمكــن .ويمكــن أن يســاعد هــذا األمــر علــى
معاجلــة أوجــه عــدم العدالــة االقتصاديــة املزمنــة التــي تســهم يف الصراعــات.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٢

اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺼﺎدرات
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﻀﻢ إﱃ اﻻﺳﺘﻬﻼك

ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺜﻘﺔ

)اﳌﺆﺷﺮ :ﻳﻨﺎﻳﺮ (١٠٠ =٢٠١٣

) ،٪ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٦-٢٠١٥

اﻟﻮاردات
اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ٢٠١٦اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ٢٠١٥

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺼﺎدرات

١٢
٨
٤
ﺻﻔﺮ

١٢

ﻟﺒﻨﺎن أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻧﺲ اﳌﻐﺮب اﻷردن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

–٤

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

إىل نحــو  %6مــن إجمــايل النــاجت احمللــي — وحتقيــق اســتقرار
نســب الديــن العــام إىل أقــل مــن  %65يف نصــف بلــدان املنطقــة،
وهــو مــا يرجــع جزئيــا إىل انخفــاض أســعار النفــط .كذلــك
تســهم إصالحــات بيئــة األعمــال ،بمــا فيهــا اإلطــار التنظيمــي
وزيــادة احلمايــة القانونيــة للمســتثمرين (يف مصــر واملغــرب
وباكســتان) ،يف إعطــاء دفعــة لنشــاط األعمــال وزيــادة ثقــة
املســتثمرين .ومــع هــذا ،ال يــزال ضعــف البنيــة التحتيــة للنقــل،

١٥٠

١٠

١٤٠

٨

١٣٠

٦

١٢٠

٤

١١٠

٢

١٠٠

ﺻﻔﺮ
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ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ) ،٪اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
٢
ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
١
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ )ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ(

١

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱٥

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٤

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱٤

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱۳

٩٠

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۳

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg, L.P.؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﳌﻐﺮب وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺗﻮﻧﺲ.
 ٢ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

ونقــص إمــدادات الكهربــاء والوقــود وامليــاه مــن العراقيــل أمــام
االقتصــادات يف املنطقــة .أمــا تيســير السياســة النقديــة (يف
األردن ولبنــان) فيدعــم نمــو االئتمــان لــكل مــن االســتهالك
واالســتثمار .وال تــزال بنــوك املنطقــة ،يف متوســط احلــاالت،
تتمتــع بمســتوى جيــد مــن الرســملة والربحيــة والســيولة .وتبلــغ
القــروض املتعثــرة مســتويات مرتفعــة لكنهــا اســتقرت إىل حــد
كبيــر.

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل
اإلطار 2-2

أســعار النفــط وحتويــات العامليــن مــن جملــس التعــاون اخلليجــي إىل املشــرق العربــي وباكســتان
واليمن
تشــكل حتويــات العامليــن مصــدرا مهمــا للدخــل يف مصــر واألردن
ولبنــان وباكســتان واليمــن .ومنطقــة اخلليــج واحــدة مــن أكبــر مصــادر
حتويــات الوافديــن علــى مســتوى العــامل .ويف عــام  ،2014أرســل
نحــو  29مليــون عامــل أجنبــي إىل أوطانهــم حتويــات بلغــت أكثــر مــن
 100مليــار دوالر؛ أُرسِــل حــوايل ثلــث جممــوع هــذا املبلــغ إىل بلــدان
املشــرق العربــي وباكســتان واليمــن .فتعتمــد هــذه البلــدان اعتمــادا
شــديدا علــى حتويــات العامليــن وخاصــة علــى تلــك املُرســلة مــن دول
جملــس التعــاون اخلليجــي (الشــكل البيــاين  .)1-2-2علــى ســبيل
املثــال ،تتلقــى مصــر واألردن حــوايل  %70مــن جممــوع التحويــات
التــي تُرســل إليهمــا مــن جملــس التعــاون اخلليجــي — تعــادل مــا
يتــراوح بيــن  %5و %7.5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للبلديــن ،علــى
التــوايل .وعقــب مرحلــة مــن ضعــف النمــو الــذي ســاد خــال التســعينات،
تســارعت وتيــرة تدفقــات التحويــات مــن جملــس التعــاون اخلليجــي
مــع بدايــة القــرن اجلديــد ،بالتــوازي مــع الزيــادة الســريعة يف أســعار
النفــط وإجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي (الشــكل البيــاين .)2-2-2
ومــن املنظــور التاريخــي ،ظلــت حتويــات العامليــن يف اخلــارج أقــل
تقلبــا بكثيــر مــن أســعار النفــط .ويتبيــن مــن حتليــل املراحــل الســابقة
التــي شــهدت انخفاضــا كبيــرا يف أســعار النفــط (يف  1986و1991
و 1998و 2001و )2009أن تدفقــات حتويــات العامليــن نحــو بلــدان
املشــرق وباكســتان واليمــن مل تتراجــع إال بصــورة طفيفــة (بنســبة %3
يف املتوســط) علــى أثــر التراجــع الكبيــر يف أســعار النفــط ( %30يف
املتوســط) وتعافــت بســرعة تماشــيا مــع أســعار النفــط .ويرجــع ذلــك
يف األســاس إىل تراكــم احتياطيــات وقائيــة كبيــرة يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي ممــا ســمح لهــا باحلفــاظ علــى مســتويات إنفاقهــا
مــن املاليــة العــام ،حتــى يف فتــرات التراجــع املؤقــت يف أســعار
النفــط .وغالبــا مــا يكــون اإلنفــاق احلكومــي هــو الدافــع وراء النشــاط
االقتصــادي غيــر النفطــي يف جملــس التعــاون اخلليجــي ،ال ســيما
التشــييد واخلدمــات ،حيــث يرتفــع الطلــب علــى العمالــة الوافــدة .وبنــاء
علــى االجتاهــات العامــة التاريخيــة ،تشــير التقديــرات إىل أن انخفــاض
إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي غيــر النفطــي يف دول جملــس التعــاون
اخلليجــي بمقــدار  %1يــؤدي إىل انخفــاض تدفقــات التحويــات إىل
بلــدان املشــرق العربــي وباكســتان واليمــن بمــا يتــراوح بيــن -0.5
 %0.75ســنويا.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢-٢

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﱃ ﺑﻠﺪان اﳌﺸﺮق وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻴﻤﻦ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ٢٠١٤

ﳎﻤﻮع ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
٢٠
ﰲ ٢٠١٤
١٥
١٠
٥

اﻟﻴﻤﻦ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

ﻣﺼﺮ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ واﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢-٢

أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ،وإﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻏﻴــﺮ
اﻟﻨﻔﻄــﻲ ،وﺗﺪﻓﻘــﺎت ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ اﳋﺎرﺟــﺔ ﻣــﻦ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﳋﺎرﺟﺔ
١٠٠ = ٢٠٠٧
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
)(١٠٠ = ٢٠٠٧
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
٢٠٠
اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

١٢٠

٢٤٠

١٠٠
٨٠

١٦٠

٦٠

١٢٠

٤٠

٨٠

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٧

٩٧

٨٧

ﺻﻔﺮ
١٩٧٧

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻌﺮﺑــﻲ؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت آﻓــﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﺎ ﻋﺪا ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

فكيــف يُرجــح أن يؤثــر التراجــع احلــايل يف أســعار النفــط علــى
حتويــات العامليــن مــن جملــس التعــاون اخلليجــي؟ يف األجــل القريــب،
مــن املرجــح أن يكــون تأثيرهــا حمــدودا نظــرا ألنــه ال يُتوقــع تراجــع نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي غيــر النفطــي إال بصــورة طفيفــة
ليصــل إىل حــوايل  %3.8يف الســنة يف  ،2016-2015مقابــل  %5.9يف  .2014-2012وعلــى املــدى املتوســط ،ســيعتمد تأثيرهــا علــى
وتيــرة تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي يف مواجهــة انخفــاض أســعار النفــط .وقــد يــزداد تباطــؤ تدفقــات
حتويــات العامليــن إذا أُجريــت عمليــات تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة بوتيــرة أســرع مــن املتوقــع ،أو إذا فُرِضــت ضريبــة خاصــة علــى
حتويــات العامليــن ،والتــي طُرِحــت اقتراحــات بشــأنها يف جملــس التعــاون اخلليجــي.
إعداد سعد قيوم ،وسوبريو دي (البنك الدويل) ،وكريستن تشوتلر (البنك الدويل) وسيد رضا يوسفي (البنك الدويل) بمساعدة بحثية من رمزي أندراوس
وامباي غييه.
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وقــد ازدادت االســتثمارات املعــززة للنمــو بفضــل احليــز املــايل
الــذي توافــر نتيجــة ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وانخفــاض
أســعار النفــط .واعتمــد ضبــط األوضــاع بصفــة أساســية
علــى إصالحــات دعــم الطاقــة (يف مصــر واألردن واملغــرب
وباكســتان والســودان؛ تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي»
الصــادر يف أكتوبــر  ،)2014واعتمــد إىل حــد مــا علــى خصخصــة
املؤسســات اململوكــة للدولــة (باكســتان) .أمــا اآلثــار املعاكســة
علــى النمــو فقــد وازنتهــا جزئيــا زيــادة توافــر االئتمــان
املصــريف املقــدم للقطــاع اخلــاص (وإن كان االئتمــان املقــدم
للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ال يــزال حمــدودا) وتوجيــه
بعــض الوفــورات نحــو اإلنفــاق املتزايــد علــى البنيــة التحتيــة،
واملســاعدات االجتماعيــة املوجهــة للمســتحقين ،والتعليــم،
والرعايــة الصحيــة (الشــكل البيــاين  ،4-2واإلطــار  .)3-2ويف
عــام  ،2016يُتوقــع أن تــؤدي االســتثمارات الكبيــرة يف البنيــة
التحتيــة للكهربــاء (يف جيبوتــي ومصــر وباكســتان) إىل تخفيــف
حــدة اختناقــات اإلنتــاج علــى مســتوى الصناعــات اخملتلفــة.
ويف مصــر ،وضعــت احلكومــة خططــا لإلصــاح حتفــز علــى تنفيــذ
مشــروعات اســتثمارية عامــة وخاصــة كبيــرة .وتســنى احتــواء
اإلنفــاق علــى األجــور يف معظــم البلــدان إال أنــه اتســع يف تونــس.
وللعوامــل اخلارجيــة دور كذلــك يف دعــم الصــادرات وزيــادة
الثقــة .ويــزداد الطلــب علــى الصــادرات وتنتعــش الســياحة
وحتويــات العامليــن يف اخلــارج يف حالــة بلــدان املغــرب
العربــي مــع زيــادة قــوة النشــاط يف منطقــة اليــورو (الشــكل
البيــاين  .)5-2وبرغــم انخفــاض النمــو االقتصــادي يف جملــس
التعــاون اخلليجــي إىل مســتويات دون املتوقــع منــذ عــام مضــى،
فــا يــزال مســتواه قويــا ويواصــل دعــم حتويــات العامليــن إىل
بلــدان املشــرق العربــي .ولكــن تباطــؤ طلــب دول جملــس التعــاون
اخلليجــي علــى الصــادرات يــوازن جانبــا مــن املكاســب املتحققــة
مــن انخفــاض أســعار النفــط .وأدى انخفــاض أســعار النفــط
إىل خفــض صــايف فواتيــر اســتيراد مصــادر الطاقــة (%1.25
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف املتوســط يف الفتــرة -2015
 ،2016راجــع اإلطــار  ،)3-4ممــا يدعــم مســتوى االحتياطيــات
الدوليــة التــي تغطــي نحــو خمســة أشــهر مــن الــواردات .ويف حالــة
البلــدان التــي مل تســتكمل إصالحــات دعــم الطاقــة بعــد ،يُســتفاد
مــن الوفــورات التــي حتققهــا املوازنــات احلكوميــة (وإن كانــت
حمــدودة ،راجــع اإلطــار  )3-4أو املؤسســات اململوكــة للدولــة
(وخاصــة يف قطــاع الكهربــاء) يف حتقيــق اســتقرار الديــن العــام.
كذلــك يســهم حتســن البيئــة اخلارجيــة ،مصحوبــا باإلصالحــات
احملليــة ،يف جــذب مزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة (املغــرب).
ومــن املرجــح أن يكــون انتقــال آثــار الزيــادة املتوقعــة يف أســعار
الفائــدة األمريكيــة جزئيــا وبطيئــا ،نظــرا حملدوديــة االندمــاج
املــايل وضعــف آليــات انتقــال آثــار السياســات النقديــة يف
22

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤ -٢

إﺻﻼح اﻟﺪﻋﻢ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻓﺮان ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻟﻺﻧﻔﺎق اﳌﻌﺰز ﻟﻠﻨﻤﻮ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى

اﻷﺟﻮر
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

٣
٢

رأس اﳌﺎل
اﻟﺪﻋﻢ

١
ﺻﻔﺮ

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ٢٠١٦-٢٠١٣

–١

اﻟﺘﻐﻴﺮ ٢٠١٣-٢٠١٠

–٢

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻣﺼﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﳌﻐﺮب
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺴﻮدان وﺗﻮﻧﺲ.

البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (راجــع اإلطــار .)3-1
ويظــل التضخــم مســتقرا بعــد انخفاضــه بصــورة حــادة (الشــكل
البيــاين  .)6-2ويف  ،2015أدى اســتمرار فجــوات النــاجت
الســلبية الكبيــرة وانخفــاض أســعار املــواد الغذائيــة إىل
انخفــاض التضخــم بنحــو ثــاث نقــاط مئويــة ليصــل معدلــه
اىل  — %6.5فارتفــع دخــل األســر احلقيقــي املتــاح لإلنفــاق.
ووازن هــذه الضغــوط جزئيــا اإللغــاء التدريجــي لدعــم الطاقــة،
ويف بعــض احلــاالت ،انخفــاض ســعر صــرف العملــة ،وتنقيــد
عجــز املاليــة العامــة ،والسياســات النقديــة التيســيرية .ويُتوقــع
اســتمرار تراجــع التضخــم يف  ،2016وإن كان بدرجــة طفيفــة،
اتســاقا مع اســتمرار التراجع يف أســعار املواد الغذائية ،املتوقع
أن يكــون بوتيــرة أبطــأ .ويُتوقــع اســتمرار ضعــف انتقــال آثــار
انخفــاض أســعار النفــط العامليــة ممــا يرجــع إىل الدعــم املتبقــي
و/أو انخفــاض املنافســة ،ممــا يعنــي أنــه ســيعود بمنفعــة ضئيلــة
يف األجــل القصيــر علــى تكاليــف اإلنتــاج يف الشــركات ودخــل
األســر (مــا عــدا يف األردن ولبنــان واملغــرب وباكســتان).

تأثيــرات معاكســة خطيــرة تعــوق زيــادة
ســرعة التعــايف
هنــاك تأثيــرات معاكســة حمليــة وخارجيــة تقــف عائقــا أمــام
اكتســاب مزيــد مــن الزخــم االقتصــادي .وتقــف اخملاطــر األمنيــة
املســتمرة والتوتــرات االجتماعيــة وتداعيــات الصراعــات
اإلقليميــة (مصــر واألردن ولبنــان وباكســتان وتونــس؛

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل
اإلطار 3-2

االستثمار العام كمحرك للنمو
إن مسألة دور االستثمارات العامة يف دفع النمو الضعيف يف األسواق الصاعدة هي مسألة مطروحة للمناقشة .فمن شأن االستثمارات
العامــة أن ترفــع النــاجت وتزيــد مــن فــرص العمــل ،وذلــك علــى املــدى القصيــر عــن طريــق زيــادة الطلــب وعلــى املــدى الطويــل عــن طريــق حتســين
العــرض — وال ســيما مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة وجــذب االســتثمارات اخلاصــة .ومــع هــذا ،يخلُــص التحليــل التجريبــي إىل حمدوديــة
تأثيرهــا علــى النمــو يف األســواق الصاعــدة نتيجــة ألوجــه عــدم الكفــاءة يف إدارة االســتثمارات العامــة وتمويلهــا ممــا يزاحــم االســتثمارات
اخلاصــة (دراســة  .)Warner, 2014كذلــك يعتمــد تأثيــر االســتثمارات العامــة يف األجــل القصيــر علــى درجــة التراخــي االقتصــادي وتيســير
السياســة النقديــة (عــدد أكتوبــر  2014مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد العاملــي).
ويف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،هنــاك عالقــة ارتبــاط غيــر قويــة
بيــن االســتثمارات العامــة والنمــو .وغالبــا مــا تقتــرن نســبة االســتثمارات العامــة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بعالقــة موجبــة مــع النمــو علــى
مــدى ثــاث إىل خمــس ســنوات بعــد أول ارتفــاع يف االســتثمارات .ويف البلــدان املصــدرة للنفــط ،هنــاك أيضــا روابــط قويــة للغايــة مــع النمــو
يف األجــل القصيــر ،وهــو مــا يُعــزى إىل أهميــة اإلنفــاق العــام كقاطــرة للنمــو يف هــذه االقتصــادات .أمــا يف البلــدان املســتوردة للنفــط ،فعالقــة
االرتبــاط ســالبة يف األجــل القصيــر لكنهــا تعكــس مســارها الحقــا يف األجــل املتوســط لتصبــح أقــوى ممــا هــي يف البلــدان املصــدرة للنفــط
— ممــا يُعــزى إىل اســتهداف اختناقــات البنيــة التحتيــة علــى جانــب العــرض يف اآلونــة األخيــرة (الشــكل البيــاين .)1-3-2
ونظــرا لفجــوات البنيــة التحتيــة الكبيــرة علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،فمــن األمــور املثيــرة للقلــق تراجــع االســتثمارات العامــة بصــورة حــادة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان (مــا عــدا جملــس التعــاون اخلليجــي) وانخفــاض مســتوياتها يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (عــدد أكتوبــر
 2014مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد العاملــي») .وتعــددت األســباب ،مــا بيــن األزمــة املاليــة العامليــة وفتــرات التحــول السياســي يف ظــل
الربيــع العربــي وحتــى الصراعــات والتوتــرات اجلغرافية-السياســية .وســاهم انخفــاض االســتثمارات العامــة يف التباطــؤ امللحــوظ يف آفــاق
النمــو االقتصــادي علــى املــدى املتوســط يف املنطقــة (دراســة  .)Mitra and others, 2015وعلــى الرغــم مــن أن برامــج البنيــة التحتيــة العامــة
الطموحــة التــي أعلــن عنهــا معظــم دول جملــس التعــاون اخلليجــي تبلــغ أضعــاف ناجتهــا االقتصــادي الســنوي ،ســوف تصبــح االســتثمارات
العامــة يف جملــس التعــاون اخلليجــي أبطــأ يف الســنوات القادمــة
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٣-٢
بســبب اســتمرار املســتوى املنخفــض ألســعار النفــط .ومــع تراجــع نمــو
االســتثمارات العامــة ،ينبغــي إجــراء إصالحــات هيكليــة لتعزيــز تأثيــر اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑﻴــﻦ ﻧﻤــﻮ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ
اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
االســتثمارات العامــة علــى النمــو االقتصــادي يف األجــل املتوســط.
ومن املمكن أن يرتفع الناجت بأكثر من  60مليار دوالر يف السنة إذا
وصلــت نســب االســتثمارات العامــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل
نفــس مســتويات بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة ،تدعمهــا
اإلصالحــات الهيكليــة التاليــة:
·رفــع مســتوى كفــاءة االســتثمارات العامــة (عــدد أكتوبــر 2014
مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي») ،بوســائل منهــا حتســين
تقييــم املشــروعات واختيارهــا ،وإجــراء مراجعــات مســتقلة
مركزيــة ،وحتليــات دقيقــة للتكاليــف واملنافــع ،وتقديــر تكاليــف
اخملاطــر ،واعتمــاد مبــادئ إعــداد ميزانيــات مــن الصفــر ،وحتســين
تنفيــذ املشــروعات.
·حتقيــق أقصــى حــد مــن التضافــر مــع االســتثمارات اخلاصــة
مــن خــال مواصلــة اســتهداف االســتثمار يف البنيــة التحتيــة
التــي تقضــي علــى نقــص الطاقــة وامليــاه وحتســن إمكانــات
توافــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت والطــرق والنقــل العــام وترفــع
مســتوى جودتهــا إىل املســتويات العامليــة.

)ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ٪؛ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺧﺮ واﺣﺪة
ﺛﻼث ﻓﺘﺮات ﺗﺄﺧﺮ
ﺧﻤﺲ ﻓﺘﺮات ﺗﺄﺧﺮ

ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ
ﻓﺘﺮﺗﺎ ﺗﺄﺧﺮ
أرﺑﻊ ﻓﺘﺮات ﺗﺄﺧﺮ

٠٫٣
٠٫٢
٠٫١
٠٫٠
–٠٫١
–٠٫٢

ﺑﻠﺩﺍﻥ  MCDﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻧﻔﻁ
ﺑﻠﺩﺍﻥ  MCDﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﻧﻔﻁ
اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﺴــﺘﻮردة ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺼــﺮ واﻷردن وﻟﺒﻨــﺎن واﳌﻐــﺮب وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن
واﻟﺴــﻮدان وﺗﻮﻧــﺲ وأرﻣﻴﻨﻴــﺎ وﺟﻮرﺟﻴــﺎ .اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﺼــﺪرة ﺗﺸــﻤﻞ اﳉﺰاﺋــﺮ
واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ وإﻳــﺮان واﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻋﻤــﺎن وﻗﻄــﺮ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وأذرﺑﻴﺠﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.

إعداد بريتا ميترا ومارك فيشر.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اإلطار ( 3-2تتمة)
·حتســين بيئــة األعمــال ،وزيــادة إمكانــات حصــول املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة علــى ائتمــان ،وحتســين جــودة التعليــم ،وزيــادة
اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة ،واالنفتــاح التجــاري لكــي يحقــق القطــاع اخلــاص أقصــى حــد مــن املنفعــة مــن حتســين البنيــة التحتيــة،
وبنــاء القــدرات يف جمــال إدارة االســتثمارات العامــة ،وزيــادة الطاقــة االســتيعابية،
·تنويــع ســبل تمويــل االســتثمارات العامــة مــن مصــادر حمليــة ودوليــة للحــد مــن املزاحمــة .وتشــمل االســتراتيجيات إصــدار الســندات
الســيادية (إمــا التقليديــة أو خيــار اللجــوء اىل التمويــل بطريقــة «الصكــوك» التــي يشــيع اســتخدامها بصــورة متزايــدة) والشــراكات بيــن
القطاعيــن العــام واخلــاص التــي تُطَبَّــق مــع ارتفــاع مســتوى الشــفافية يف املاليــة العامــة للحــد مــن اخملاطــر .ومــن شــأن تخفيــض
أنمــاط اإلنفــاق األخــرى (مثــل دعــم الطاقــة) مــن أجــل إتاحــة حيــز لزيــادة االســتثمارات العامــة أن يســاعد كذلــك علــى احلــد مــن آثــار
املزاحمــة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٢

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ

اﻟﻬﺒــﻮط اﳊــﺎد ﰲ اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻳﻠــﻲ اﻧﺨﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

)ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
اﳌﺮﺟﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات(٪ ،
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
MENAP

اﻟﺼﻴﻦ
أﺧﺮى

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أﺧﺮى

)اﻟﺘﻀﺨﻢ :اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن ( ٪
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٤

اﻟﻜﻠﻲ

اﻷﺳﺎﺳﻲ

١٢

٣

١٠
٨

٢

٦
١

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٤

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺣﺼــﺎءات وﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة؛
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اإلطــار  )2-1حجــر عثــرة أمــام حتقــق مزيــد مــن االنتعــاش
يف االســتثمار واإلنتــاج علــى املســتوى احمللــي والتجــارة
والســياحة .وبصفــة خاصــة ،هنــاك ضغــوط لزيــادة اإلنفــاق
احلكومــي علــى اســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن الالجئيــن (راجــع
اإلطــار  ،)1-2والوضــع األمنــي آخــذ يف التدهــور نتيجــة لتزايــد
أعمــال اإلرهــاب التــي تقترفهــا داعــش والتابعيــن لهــا علــى
مســتوى شــمال إفريقيــا وبلــدان املشــرق العربــي ،وتقترفهــا
جماعــة طالبــان يف أفغانســتان .كذلــك تنشــأ حتديــات جســيمة
مــن اســتمرار االختناقــات علــى جانــب العــرض .وبرغــم مبــادرات
اإلصالح التي اتُخِذت يف بعض البلدان مؤخرا ،ال يزال انقطاع
إمــدادات الكهربــاء يعرقــل اإلنتــاج (يف جيبوتــي ومصــر ولبنــان
وباكســتان) ،وكذلــك تفعــل القالقــل االجتماعيــة (تونــس) .وتزداد
هــذه التحديــات تعقيــدا بســبب حمدوديــة إمكانــات احلصــول علــى
ائتمــان ،وخاصــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،وضخامــة
التمويــل املصــريف للعجــوزات املســتمرة يف املاليــة العامــة
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واملؤسســات اململوكــة للدولــة .أمــا التركــز الكبيــر لقــروض
القطــاع العــام فيفــرض كذلــك خماطــر علــى اســتقرار القطــاع
املصــريف .عــاوة علــى ذلــك ،تشــهد القــدرة التنافســية للمنطقــة
تدهــورا مــع ارتفــاع أســعار الصــرف احلقيقيــة  -نتيجــة ارتفــاع
أســعار الصــرف االســمية مقابــل اليــورو ،علــى خلفيــة ارتفــاع
قيمــة الــدوالر األمريكــي ،الــذي تربــط بعــض البلــدان عملتهــا بــه
بصــورة غيــر رســمية (الشــكل البيــاين .)7-2
حتــى يف ظــل أوجــه التحســن الــذي حتقــق يف الفتــرة األخيــرة،
ال تــزال مواطــن الضعــف كبيــرة وحتــول دون زيــادة الثقــة.
ووصــل الديــن العــام إىل مســتويات مســتقرة مؤخــرا لكنــه ال
يــزال مرتفعــا (يتــراوح بيــن  %90و %140يف مصــر واألردن
ولبنــان) ،ممــا يُثنــي بعــض املســتثمرين ،ويفــرض تكاليــف
عاليــة علــى املوازنــات لقــاء خدمــة الديــون ،ويُثقِــل االقتصــاد
بأعبــاء االحتياجــات الكبيــرة إىل التمويــل .وتشــمل العوائــق

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٢

اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ وﲢــﺪي ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
)ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ (١٠٠ = ٢٠١٢
اﻷردن
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

١٢٥
١٢٠
١١٥
١١٠
١٠٥
١٠٠
٩٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

٩٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻧﻈــﺎم ﻧﺸــﺮات اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت؛
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

أمــام تخفيــض الديــن العــام ضعــف اإليــرادات الضريبيــة ،وأوجــه
اجلمــود يف اإلنفــاق (وخاصــة يف تكلفــة أجــور موظفــي القطــاع
العــام) ،وارتفــاع مدفوعــات الفوائــد ،واملؤسســات اخلاســرة
اململوكــة للدولــة .وال يــزال مســتوى تغطيــة االحتياطيــات
الدوليــة متدنيــا يف مصــر وباكســتان والســودان ،وإن كان
يســجل حتســنا ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى الثقــة .وانخفضــت حتويــات
العامليــن يف اخلــارج إىل الســودان بصــورة حــادة ،نتيجــة
عمليــات إزالــة اخملاطــر (املتمثلــة يف قيــام البنــوك العامليــة
باحلــد مــن عالقــات البنــوك املراســلة األجنبيــة أو إنهائها وتقليل
أنشــطتها يف جمــال تمويــل التجــارة يف مناطــق معينــة كــرد فعــل
لتعزيــز تطبيــق املعاييــر التنظيميــة العامليــة وتنفيــذ العقوبــات
االقتصاديــة والتجاريــة) ممــا أدى إىل زيــادة الضغــوط علــى
االحتياطيــات.
وال تــزال اآلفــاق املتوقعــة عرضــة خملاطــر القصــور .فمــن املمكن
أن تتعــرض التجــارة والســياحة ألضــرار أكبــر وتتراجــع الثقــة
ويتعــرض اســتقرار االقتصــاد الكلــي للخطــر يف نهايــة املطــاف
إذا تفاقمــت التأثيــرات املعاكســة احملليــة واخلارجيــة ،خاصــة
األوضــاع األمنيــة وتداعيــات الصراعــات يف املنطقــة ،وانتكســت
حالــة التحــول السياســي وتنفيــذ اإلصالحــات .وإذا عــادت
السياســة النقدية األمريكية إىل وضعها الطبيعي ،ســوف تتشــدد
أوضــاع التمويــل بقــدر أكبــر مــن املتوقــع يف الوقــت احلاضــر،
وخاصــة إذا أشــعلت شــرارة تقلــب األســواق املاليــة ،أو إذا ازدادت

قــوة انتقــال آثــار تغيــر ســعر الفائــدة يف حالــة البلــدان التــي تربــط
عملتهــا بالــدوالر األمريكــي.
ويتمثــل أحــد مصــادر الشــواغل املتزايــدة األخــرى يف إمكانيــة
تباطــؤ النشــاط يف الصيــن بدرجــة أكثــر حــدة مــن املتوقــع،
ممــا يحــد مــن تمويــل البنيــة التحتيــة ،وخاصــة يف قطــاع
الطاقــة (مصــر وباكســتان) ،وإن كان يُرجــح أن يكــون تأثيــره
املباشــر علــى التبــادل التجــاري صغيــرا (الشــكل البيــاين .)4-1
أمــا تزايــد العــزوف عــن اخملاطــر والتقلــب يف األســواق املاليــة
العامليــة فيمكــن أن يرفــع تكاليــف االقتــراض اخلارجــي ويســفر
عــن ارتفــاع أســعار الفائــدة احملليــة .وقــد يلقــى النمــو دعمــا مــن
اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط ،بســبب تباطــؤ النشــاط يف
الصيــن بدرجــة أكثــر حــدة مــن املتوقــع ،لكــن انخفــاض أســعار
الســلع األوليــة األخــرى يمكــن أن يضعــف النشــاط االقتصــادي
واالحتياطيــات الدوليــة لــدى البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة
(موريتانيــا وباكســتان) .وإذا انتشــرت تداعيــات تباطــؤ النشــاط
االقتصــادي يف الصيــن إىل األســواق الصاعــدة األخــرى،
ومنطقــة اليــورو ،وإىل دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــن خــال
أســعار النفــط ،فســوف يكــون تأثيرهــا أكبــر علــى املنطقــة نتيجــة
لتراجــع الصــادرات والســياحة وانخفــاض حتويــات العامليــن
يف اخلــارج (راجــع اإلطــار  ،)2-2والدعــم املــايل .ويص ـدُق
ذلــك بصفــة خاصــة علــى بلــدان املشــرق العربــي ،التــي تتمتــع
بأقــوى روابــط مــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي (تقريــر «آفــاق
االقتصــاد اإلقليمــي» الصــادر يف نوفمبــر  .)2013وعلــى املــدى
األطــول ،يمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل إىل خفــض نســبة النمــو
املمكــن.
وبالنظــر إىل املســتقبل ،هنــاك حاجــة إىل حتقيــق معــدالت نمــو
أعلــى لتوفيــر فــرص عمــل كافيــة ورفــع مســتويات املعيشــة بقــدر
كبيــر .فنســبة النمــو املتوقعــة بمعــدل  %5علــى املــدى املتوســط
لــن تكــون كافيــة لتحقيــق تخفيــض كبيــر يف معــدالت البطالــة،
التــي يُتوقــع أن تنخفــض بمــا ال يزيــد علــى  2.25نقطــة مئويــة
لتصل إىل  %9.25بحلول عام  .2020ويف ظل خماطر القصور
الكبيــرة الســائدة ،فــإن تخفيــض نســبة البطالــة إىل مســتوى
املتوســط البالــغ  %6يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان
الناميــة ،ورفــع مســتويات نصيــب الفــرد مــن الدخــل إىل تلــك
الســائدة يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة األخــرى
ـنويا علــى املــدى
ســوف يقتضــي حتقيــق معــدل نمــو يفــوق  %7سـ ً
املتوســط (الشــكل البيــاين  .)8-2ومــن أجــل حتقيــق هــذا الهــدف،
سيكتســب تكثيــف زخــم اإلصالحــات التــي بــدأت مؤخــرا أهميــة
بالغــة لزيــادة النمــو وتوفيــر فــرص العمــل ،ومعاجلــة التأثيــرات
املعاكســة علــى املاليــة واحلســابات اخلارجيــة واحلــد مــن مواطن
الضعــف.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-٢

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-٢

اﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ

)ﺣﺼــﺔ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻟﺪﺧــﻞ ﻣﻘﻴﺴــﺎ ﺑﺘﻌــﺎدل اﻟﻘــﻮة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ ،ﺳــﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ (٢٠١٢
١٢

اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﻘﺎرن ﺑﻬﺎ ﰲ  ،٪) ٢٠٣٥اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٢٠١٥
٢٠٣٥

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ

٩

٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠

)اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
٢٠
١٠

اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﳊﺪ اﻷدﻧﻰ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٤
٢

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

٦

٢٠,٠٠٠

–١٠

–٢

٣

١٠,٠٠٠

–٢٠

ﺻﻔﺮ

أوروﺑﺎ
اﻟﺼﺎﻋﺪة

آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

ﺑﻠﺪان
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
MENAP

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اإلصالحات املالية والنقدية والهيكلية
تقــف سياســة املاليــة العامــة عنــد مفتــرق طــرق .فــأدى ضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة إىل حتقيــق االســتقرار االقتصــادي
الكلــي وتعزيــز الثقــة (الشــكل البيــاين  .)9-2ويف هــذه املرحلــة،
توجــد آراء مؤيــدة لتغييــر السياســات تســتند حجتهــا إىل اخملاطــر
مــن انتــكاس مســار التعــايف الوليــد مــن جــراء الشــعور باإلرهــاق
مــن اإلصالحــات و/أو اســتمرار تخفيــض النفقــات ،فضــا علــى
تخفيــف األعبــاء الــذي يتيحــه انخفــاض أســعار النفــط بصــورة
مســتمرة .ومــع ذلــك ،فاحلفــاظ علــى هــذه املكاســب التــي حتققــت
مؤخــرا يقتضــي مواصلــة ضبــط األوضــاع ،وال ســيما يف البلــدان
ذات مســتويات الديــن العــام املرتفعــة ،ونظــرا للتحديــات التــي
تفرضهــا البيئتــان احملليــة والدوليــة علــى املنطقــة ،ينبغــي عــدم
االكتفــاء باســتقرار نســب الديــن العــام وإنمــا هنــاك حاجــة إىل
خفضــه .علــى ســبيل املثــال ،بعــد أن تســنى تخفيــض دعــم الطاقــة
يف املوازنــة بشــكل كبيــر — وعلــى خلفيــة مــن االنخفــاض
املســتمر يف أســعار النفــط — حــان الوقــت للمضــي يف تطبيــق
آليــات التســعير التلقائيــة علــى جميــع منتجــات الطاقــة ،بهــدف
احلــد مــن خســائر املؤسســات اململوكــة للدولــة وحتــرك االقتصــاد
بعيــدا عــن الصناعــات كثيفــة االســتخدام للطاقــة وتوجهــه نحــو
الصناعــات التــي تتســم بالكفــاءة وكثافــة اســتخدام العمالــة،
بينمــا يحقــق أيضــا نمــوا أكثــر احتــواء لشــرائح اجملتمــع .كذلــك
مــن شــأن رفــع مســتوى جــودة اإلنفــاق العــام وكفاءتــه أن يخفــف
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زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ رﺻﻴﺪ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
٢٠١٥–٢٠١٣
٢٠١٧–٢٠١٥

–٤

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

الضغــوط عــن املوازنــة ويضــع حــدا للحاجــة إىل ضبــط أوضــاع
املاليــة العامــة.
واختيــار تدابيــر النفقــات واإليــرادات يمكــن أن يحقــق التــوازن
بيــن هــديف املاليــة العامــة املتعارضيــن وهما النمو واالســتقرار.
فســوف ترتفــع اإليــرادات مــع زيــادة النمــو االقتصــادي ،لكــن
تدابيــر اإليــرادات التــي تســتهدف شــرائح الســكان األعلــى دخــا
ستســاهم يف زيــادة ضبــط األوضــاع وتدعــم العدالــة (دراســة
 ،)Jewell and others, 2015بينمــا آثارهــا املعاكســة علــى النمــو
ســتكون أقــل .وتنظــر احلكومــات بالفعــل يف تدابيــر ضريبيــة
حاســمة تشــمل إلغــاء اإلعفــاءات (باكســتان) ،ومعاجلــة الثغــرات
يف القوانيــن الضريبيــة ،وإدخــال إصالحــات يف ضريبــة الدخــل
(األردن) ،وزيــادة املكــوس ،ووضــع أو زيــادة الضرائــب علــى
العقــارات عاليــة القيمــة ،وتعزيــز اإلدارة الضريبيــة .ومــع هــذا،
خُفِّضــت يف مصــر مؤخــرا معــدالت ضريبــة الدخــل علــى أعلــى
فئــة وتأجــل فــرض ضرائــب علــى األربــاح الرأســمالية ،برغــم
أن ضريبــة القيمــة املضافــة التــي ســتطبق يف الفتــرة القادمــة
مــن املتوقــع أن حتقــق ارتفاعــا كبيــرا يف اإليــرادات .وبمواصلــة
توجيــه جانــب مــن الوفــورات التــي يحققهــا إصــاح الدعــم إىل
جانــب ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة نحــو كفــاءة اإلنفــاق الــذي
يرمــي إىل تعزيــز النمــو كاإلنفــاق علــى التعليــم والرعايــة
الصحيــة والبنيــة التحتيــة أن يســاعد علــى موازنــة العــبء علــى
النمــو .ولتحقيــق ذلــك ،ســيكون مــن الضــروري تعزيــز قــدرات
القطــاع العــام يف تقييــم مشــروعات االســتثمارات العامــة
وحتديــد أولوياتهــا وتنفيذهــا .ويمكــن املســاعدة علــى تخفيــض
معــدالت البطالــة بانتهــاج سياســات أكثــر فعاليــة يف ســوق
العمــل .وفيمــا يخــص املؤسســات اململوكــة للدولــة التــي تمــارس

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل

اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

وتكتســب اإلصالحــات الهيكليــة املوجهــة أهميــة حاســمة يف
حتقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لشرائح السكان ،ورفع مستويات
املعيشــة .وتشــمل اجملــاالت األساســية إصالحــات بيئــة األعمال،
وأســواق العمــل ،واألســواق املاليــة ،واالنفتــاح التجــاري (الشــكل
البيــاين 10-2؛ تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي» الصــادر يف
أكتوبــر 2014؛ ودراســة “ ،”Mitra and othersقيــد اإلصــدار).
أمــا معاجلــة مشــكالت ضعــف حمايــة املســتثمرين والقواعــد
التنظيميــة املرهقــة ،وحتســين جــودة البنيــة التحتيــة وكفاءتهــا

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ومــن شــأن زيــادة مرونــة أســعار الصــرف يف بعــض البلــدان أن
تعــزز النمــو والقــدرة التنافســية .فســمحت عــدة بلــدان مؤخــرا
بانخفــاض أســعار الصــرف االســمية ،علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار
الصــرف احلقيقيــة (راجــع الشــكل البيــاين  ،) 7-2وانخفــاض
تدفقــات التمويــل مــن البلــدان املصــدرة للنفــط ،واســتقرار
االحتياطيــات الدوليــة وانخفــاض معــدالت التضخــم .ومــع هــذا،
هنــاك حاجــة إىل زيــادة املرونــة — تصحبهــا إصالحــات
هيكليــة — الســتعادة القــدرة التنافســية ،ولكــي يتســنى،
يف بعــض احلــاالت ،احلــد مــن اخملاطــر اخلارجيــة اجلســيمة.
وســيكون اســتمرار السياســة النقديــة التيســيرية مكمــا لضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة عــن طريــق دعــم الطلــب احمللــي .غيــر
أن انتقــال آثــار ارتفــاع أســعار الفائــدة األمريكيــة سيســفر عــن
زيــادة تشــديد األوضــاع النقديــة يف البلــدان التــي تربــط عمالتهــا
بالــدوالر األمريكــي .وتشــمل اإلصالحــات الرئيســية توســيع
أســواق املعامــات بيــن البنــوك واإلدارة النشــطة للســيولة.

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﳌﺌﻴﻦ ٦٠-٤٠
اﳌﺌﻴﻦ ٨٠-٦٠

اﻟﻔﺴﺎد

وســوف تتحقــق منافــع تعــود علــى بيئــة األعمــال مــن اتخــاذ هــذه
التدابيــر ،تصحبهــا إصالحــات يف مصــادر التمويــل .وســوف
يتحقــق تكافــؤ الفــرص بيــن مكونــات القطاعــات والشــركات مــع
اتخــاذ تدابيــر علــى جانــب اإليــرادات لتوســيع الوعــاء الضريبــي
(علــى النحــو الــواردة مناقشــته) .ومــن شــأن إحــداث تغيــرات
يف سياســات تمويــل ديــن القطــاع العــام ،مــن خــال زيــادة
اإلصــدارات املنتظمــة للســندات احملليــة ذات آجــال االســتحقاق
األطــول ،والعائــدات التــي حتددهــا آليــات الســوق ،وتوســيع
قاعــدة املســتثمرين ،أن يحــد مــن خماطــر جتديــد الديــون ويعمــق
األســواق املاليــة .ومــن شــأن وضــع خطــط لزيــادة وتيــرة إصــدار
ســندات ســيادية دوليــة (يف مصــر واملغــرب وباكســتان وتونــس)
أن يعــزز االندمــاج املــايل مــع بقيــة العــامل ،ويدعــم تراكــم
االحتياطيــات ،ويزيــد فــرص إتاحــة االئتمــان للقطــاع اخلــاص،
ويخفــض اخملاطــر املصاحبــة لتركــز القــروض املصرفيــة.

اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﻋﻠﻰ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﳌﺌﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷدﻧﻰ
اﳌﺌﻴﻦ ٤٠-٢٠

اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ

أنشــطة ذات صلــة بالطاقــة (خاصــة عندمــا تكــون خســائرها
كبيــرة كمــا هــو احلــال يف باكســتان) ،يمكــن توجيــه املدخــرات
التــي تتحقــق مــن انخفــاض أســعار النفــط نحــو االســتثمار .ومــن
شــأن الترشــيد التدريجــي للقــوي العاملــة يف القطــاع العــام ،مــن
خــال إصالحــات شــاملة للخدمــة املدنيــة ،أن يســاهم يف خفــض
عجــز املاليــة العــام ويعالــج اجلمــود يف بنــد أساســي مــن بنــود
اإلنفــاق.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٢

اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة

ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ MENAP

ﻣﺼﺮ
اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
آﺳﻴﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ؛ واﳌﻨﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﳌــﻲ؛ وﳎﻤﻮﻋــﺔ PRS؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

(دراســة  ،)Albino-War and others, 2014فســوف يقلــل تكلفــة
مزاولــة األعمــال ويخفــف االختناقــات علــى جانــب العــرض.
ويمكــن تخفيــف التصــورات املنتشــرة بشــأن تفشــي الفســاد
وتعزيــز النمــو األكثــر قــدرة علــى خلــق الوظائــف مــن خــال
تقليــص الهيمنــة االقتصاديــة للمؤسســات اململوكــة للدولــة.
ومــن شــأن إجــراء إصالحــات تنظيميــة تيســر تعييــن العمالــة
وبنــاء املهــارات أن تــؤدي إىل رفــع الكفــاءة يف توزيــع العمالــة
وزيــادة مكافــآت العامليــن وتوفيــر فــرص العمــل .ويمكــن أن
تعمــل احلكومــات مــع شــركات القطــاع اخلــاص علــى إصــاح
التدريــب املهنــي وتقريــب املهــارات مــن احتياجــات ســوق
العمــل .وســيؤدي إنشــاء مكاتــب املعلومــات االئتمانيــة وإنتشــار
اإلعتمــاد علــى تقييماتهــا إىل تســهيل احلصــول علــى ائتمــان،
وخاصــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة — ممــا يــؤدي
يف نهايــة املطــاف إىل تســهيل توســع األعمــال ،وتوفيــر فــرص
العمــل وحتقيــق نمــو أكثــر احتــواء .ومــن شــأن تعميــق اإلندمــاج
يف التجــارة الدوليــة ،مقترنــا باإلصالحــات املبينــة أعــاه،
أن يفتــح البــاب أمــام التكامــل الرأســي يف سالســل العــرض
العامليــة يف الصناعــات التحويليــة ،فيوفــر بالتــايل مزيــد مــن
فــرص العمــل ويــؤدي إىل انتشــار تداعيــات إيجابيــة علــى نمــو
اإلنتاجيــة.

الدعم الدويل
ســوف يعــود الدعــم الــدويل بالنفــع علــى االســتقرار االقتصــادي،
وحتقيــق نمــو أعلــى وأكثــر احتــواء جلميــع فئــات الســكان ،ورفــع
مســتويات املعيشــة يف املنطقــة .ومــن شــأن التمويــل الرســمي
الثنائــي ومتعــدد األطــراف ،عنــد اقترانــه باســتراتيجية إصــاح
قويــة وتنفيــذ قــوي ،أن يســاعد علــى تخفيــف حــدة الضغــوط
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علــى املاليــة العامــة ،ويحفــز زيــادة التمويــل اخلــاص .ويف
ظــل األوضــاع الســائدة الحتــدام الصراعــات اإلقليميــة ،تكتســب
زيــادة الدعــم مــن املانحيــن أهميــة بالغــة ،خاصــة ملســاعدة
الالجئيــن (الذيــن يمثلــون حاليــا رُبــع ســكان لبنــان وخُمــس
ســكان األردن).
لكن ما مل تكن اإلصالحات سليمة ،فلن يحقق التمويل سوى
إرجاء نهاية االختالالت األساسية ،التي ال مفر منها يف
خاتمة املطاف — وهو ما قد يكون فجائيا وأكثر إيالما يف
مؤخرا مع صندوق
املستقبل .وتهدف االتفاقات التي ُعقِدت
ً
النقد الدويل يف االقتصادات املستوردة للنفط يف منطقة
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان —
والتي يخصَّص بموجبها أكثر من  51مليار دوالر أمريكي يف
األردن واملغرب (خط ائتمان للوقاية من الصدمات اخلارجية)
وباكستان وتونس — إىل دعم جهود اإلصالح التي تبذلها
هذه البلدان وتصحيح أوضاع االقتصاد الكلي .ولتحقيق هذا
الهدف ،اتسمت هذه االتفاقات باملرونة يف مواجهة الصدمات
غير املتوقعة عن طريق مواءمة شروط البرامج ،خاصة يف
أيضا أن يقدِّم اجملتمع الدويل الدعم من
األردن وتونس .ويمكن
ً
خالل املشورة الفنية ،ومبادرات أخرى يف جمال بناء القدرات،
وحتسين إمكانية نفاذ السلع واخلدمات املنتجة يف املنطقة
إىل أسواق التصدير.

 -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPالنمو يزداد لكن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات لتوفير فرص العمل
البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان:
مؤشرات اقتصادية مُختارة
متوسط
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

2011–2000
4.8

توقعات
2015
3.9

2016
4.1

2012
2.9

2013
3.1

2014
2.9

…
3.6
4.7
5.8
4.8
4.5
4.7
4.4
6.6
4.3
3.9
3.9
6.8

14.0
4.8
2.2
2.7
2.8
6.0
3.0
3.8
–3.4
…
3.7
6.3
9.3

3.9
5.0
2.1
2.8
2.5
5.5
4.7
3.7
3.9
…
2.3
2.2
9.1

1.3
6.0
2.2
3.1
2.0
6.9
2.4
4.0
3.6
…
2.3
–0.4
9.4

2.0
6.5
4.2
2.9
2.0
4.1
4.9
4.2
3.5
…
1.0
2.9
6.6

3.0
7.0
4.3
3.7
2.5
6.4
3.7
4.5
4.0
…
3.0
3.9
6.6

…
3.6
8.1
3.8
2.8
6.2
1.8
8.1
9.8
4.9
1.6
3.9
–5.1

6.4
3.7
7.1
4.5
6.6
4.9
1.3
11.0
35.5
…
5.1
2.8
–8.4

7.4
2.4
9.5
4.8
4.8
4.1
1.9
7.4
36.5
…
5.8
1.7
–9.5

4.7
2.9
10.1
2.9
1.9
3.5
0.4
8.6
36.9
…
4.9
1.7
–7.9

–1.9
3.0
9.5
0.2
0.1
3.6
1.5
4.5
19.8
…
5.0
1.6
–7.3

2.8
3.5
10.0
3.1
1.5
4.2
2.0
4.7
12.7
…
4.0
2.6
–5.8

(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
…
–0.2
–0.3
–1.7
–0.6
0.2
–13.2
–11.5
–10.5
–5.9
–2.7
–1.9
جيبوتي
–9.4
–11.7
–13.6
–14.1
–10.5
–7.5
مصر
األردن4
–2.4
–3.0
–10.3
–11.1
–8.9
–4.4
لبنان4
–8.0
–10.0
–6.0
–8.7
–8.4
–12.2
موريتانيا  4و5
–4.7
–1.0
–3.6
–0.9
2.5
–3.1
املغرب4
–3.5
–4.3
–4.9
–5.2
–7.3
–3.8
–4.2
–5.3
–4.9
–8.4
–8.6
–4.1
باكستان
السودان1
–1.3
–1.8
–1.1
–2.3
–3.3
–1.1
اجلمهورية العربية السورية2
…
…
…
…
…
–2.7
تونس6
–4.0
–5.7
–3.7
–6.0
–4.8
–2.4
الضفة الغربية وغزة3
–13.8
–12.2
–12.4
–12.6
–15.1
–25.4
–4.2
–4.2
–4.2
–5.2
–6.2
–2.0
رصيد احلساب اجلاري
( %من إجمايل الناجت احمللي)
…
2.4
4.7
6.1
7.4
6.0
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
–26.8
–31.4
–25.6
–23.3
–20.3
–6.8
–4.5
–3.7
–0.8
–2.4
–3.9
0.6
مصر
–6.5
–7.4
–6.8
–10.3
–15.2
–5.0
األردن
–19.3
–21.0
–24.9
–26.7
–24.3
–14.0
لبنان
–25.6
–18.3
–28.9
–24.4
–26.6
–12.5
موريتانيا
–1.6
–2.3
–5.5
–7.9
–9.5
–2.5
املغرب
–0.5
–0.8
–1.3
–1.1
–2.1
–1.2
باكستان
السودان1
–5.6
–5.8
–7.7
–8.9
–9.3
–4.9
اجلمهورية العربية السورية2
…
…
…
…
…
–0.4
–7.0
–8.5
–8.8
–8.3
–8.2
–3.4
تونس
الضفة الغربية وغزة3
–12.0
–11.1
–10.9
–12.3
–16.2
–17.9
املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :املتغيــرات ،مــا عــدا التضخــم ،مُبَلَّغــة علــى أســاس الســنة املاليــة لــكل مــن أفغانســتان ( 21مــارس 20/مــارس) حتــى عــام  ،2011و21
ديســمبر 20/ديســمبر بعــد  ،2011ومصــر وباكســتان (يوليو/يونيــو).
 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 .وبالنسبة لألردن ،تشمل التحويالت إىل شركة الكهرباء.
 5تشمل اإليرادات النفطية احملولة إىل صندوق النفط.
 6تشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات املتأخرات.
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18

الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع
انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
بــدأت البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى عمليــة لتصحيــح أوضــاع املاليــة
العامــة ،اســتجابة النخفــاض كبيــر ومســتمر يف أســعار النفــط .ورغــم أن عــدة بلــدان راكمــت احتياطيــات وقائيــة كبيــرة ستســمح بخفــض عجــز
امليزانيــة تدريجيــا ،فــإن هنــاك حاجــة اآلن إىل اإلســراع يف إعــداد خطــط حمــددة لتقويــة أوضــاع املاليــة العامــة .وتشــمل األولويــات ترشــيد
النفقــات وزيــادة الضرائــب علــى األنشــطة غيــر النفطيــة ،والقيــام تدريجيــا بإعــادة بنــاء احتياطيــات وقائيــة  -يف ســياق إصالحــات شــاملة
ألنظمــة الضرائــب وتســعير الطاقــة وإدارة االســتثمار العــام .وينبغــي دعــم هــذه األهــداف بوضــع أطــر ملزمــة متوســطة األجــل للماليــة العامــة
واعتمــاد اســتراتيجية إعالميــة قويــة.

أثــر االنخفــاض احلــاد يف أســعار النفــط بشــدة يف آفــاق املاليــة
العامــة للبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .١فالتوقعــات
تشــير إىل أن متوســط ســعر برميــل النفــط مــن خــام برنــت ســيبلغ
 53دوالرا أمريكيا يف عام  ،2015مقارنة بنحو  110دوالرات
أمريكيــة للبرميــل الــذي بلغــه يف النصــف األول مــن العــام
املاضــي .وحتولــت أرصــدة املاليــة العامــة للبلــدان املصــدرة
للنفــط مــن تســجيل فوائــض كبيــرة إىل تســجيل عجــوزات كبيــرة،
مــع انخفــاض إيــرادات الصــادرات مــن منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا بحــوايل  360مليــار دوالر أمريكــي ومــن منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى بحــوايل  45مليــار دوالر أمريكــي يف
هــذا العــام وحــده.

٢٠١٥-٢٠١٤
ﺻﻔﺮ

–٥

–١٠

–١٥

–٢٠

–٢٥

CCA

MENA

وســيتباين التأثيــر علــى البلــدان املصــدرة للنفــط بصــورة
كبيــرة (الشــكل البيــاين  .)1-4فالبلــدان التــي تعتمــد بشــدة علــى
الصــادرات النفطيــة – ال ســيما بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي
واجلزائــر والعــراق وليبيــا — ســتنخفض إيراداتهــا املاليــة
بنســب تتــراوح مــن  10اىل  20نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي .ويف املقابــل ،فــإن البلــدان ذات اإليــرادات النفطيــة
املنخفضــة نســبيا — مثــل إيــران واليمــن — لــن تنخفــض
إيراداتهــا النفطيــة إال بنحــو نقطتيــن مئويتيــن مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي ،رغــم أن مراكزهــا االبتدائيــة األضعــف تعنــي
أن حتــى هــذا االنخفــاض األقــل ســيكون مضنيــا ٢.وعلــى نطــاق
بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،ســيكون الضــرر أبلــغ
علــى أذربيجــان وكازاخســتان ،يف حيــن ســيكون التأثيــر أقــل
علــى أوزبكســتان وتركمانســتان بســبب عقــود الغــاز الطبيعــي
طويلــة األجــل لديهمــا٣.

١-٤

.٢٠١٥ ٢٠١٤

إعداد غريغ أوكلير ،وسعد قيوم ،ومارتين سومر (رئيس الفريق) ،وأندرو تيفين ،وبرونو فرساي ،بمساهمات من ألبرتو بيهار وبن بيفن.
 1تستخدم كلمة ’’النفط‘‘ تبادليا في هذا الفصل لإلشارة إلى كل من النفط الخام والغاز الطبيعي.
 ٢يعزى جانب من األثر احملدود النخفاض أسعار النفط على ميزانية إيران إىل حدوث زيادة ملرة واحدة يف حصة امليزانية من اإليرادات النفطية ،يقابلها
انخفاض يف احلصة اخملصصة للصندوق اإلنمائي الوطني..
 ٣تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بوجه عام تمشيا مع أسعار النفط يف معظم األسواق (وإن كان بفترة تأخر) .وهناك استثناءات ملحوظة تعزى إىل التجزئة
اجلغرافية لسوق العاز الطبيعي واالختالف يف طبيعة عقود التوريد طويلة األجل .وعلى سبيل املثال ،استفادت عدة بلدان يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
من عقود بيع الغاز الطبيعي بأسعار ثابتة ملدد طويلة .ويف حالة أوزبكستان ،ساعدت إعادة توجيه صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إىل الصين — التي
تدفع سعرا أعلى — يف موازنة األثر السلبي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
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) MENAﻣﺎ ﻋﺪا أوزﺑﻜﺴﺘﺎن(

MENA

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٤

وبالنســبة للبلــدان املصــدرة للنفــط ،فــإن القضيــة الرئيســية
للسياســات االقتصاديــة هــي تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة
وإعــادة بنــاء احتياطيــات وقائيــة يف األجــل املتوســط .ويتوقــع
أن يتعافــى ســعر النفــط مــن خــام برنــت ولكــن بصــورة طفيفــة
فقــط ليصــل إىل نحــو  66دوالرا أمريكيــا للبرميــل بنهايــة
العقــد ،مــع اســتمرار االنخفــاض يف إيــرادات الصــادرات يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى املتوقــع أن يكــون مســتواها يف العــام 345 2020
مليــار دوالر أمريكــي و  30مليــار دوالر أمريكــي بالترتيــب ،أقــل
مــن مســتواها يف .2014
ومــا مل يتــم تصحيــح أوضــاع املاليــات العامــة ،ســتظل أرصــدة
املاليــة العامــة يف عجــز كبيــر يف معظــم البلــدان ،مــع ارتفــاع
نســب الديــن العــام بمعــدالت ســريعة (الشــكل البيــاين 2-4
— اخلطــوط احلمــراء) .ووفقــا لتوقعــات الســيناريو األساســي
لصنــدوق النقــد الــدويل — التــي يتــم فيهــا إدمــاج أثــر السياســات
التــي يرجــح تنفيذهــا يف ســياق تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة
علــى النحــو املبيــن فيمــا يلــي وحــذف أثــر العوامــل املؤقتــة— 4
تبــدو آفــاق املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط يف وضــع أفضــل
مــن وضعهــا يف الســيناريو الــذي يفتــرض عــدم تصحيــح أوضــاع
املاليــة العامــة .ولكــن حتــى يف ظــل الســيناريو األساســي
للصنــدوق ،ستســتمر نســب الديــن العــام يف االرتفــاع يف عــدد مــن
البلــدان املصــدرة للنفــط يف جملــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين  — 2-4اخلطــوط
 4على سبيل املثال ،تستبعد توقعات السيناريو األساسي يف األجل
املتوسط االرتفاعات احلادة غير املتكررة التي حدثت مؤخرا يف اإلنفاق
على األمن واملصروفات على املعونة األجنبية يف بعض البلدان.
 5هذه الفجوة هي الفجوة بين توقعات األجل املتوسط لرصيد املالية
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الزرقــاء) .ويف عــدد مــن البلــدان ،ســتكون أرصــدة املاليــة العامــة
يف األجــل املتوســط أدنــى بكثيــر عــن املســتويات الالزمــة
لضمــان توفيــر جــزء كاف مــن الدخــل مــن احتياطيــات النفــط
والغــاز القابلــة للنضــوب ألجيــال املســتقبل (الشــكل البيــاين
 .)3-4فالبحريــن وعمــان واململكــة العربيــة الســعودية لديهــا
فجــوات يف املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط تصــل إىل نحــو
 25-15نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي،
بينمــا تزيــد هــذه الفجــوة يف ليبيــا ،التــي تمزقهــا الصراعــات،
علــى  %50مــن إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي 5.ويف إيــران
وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والبلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،توجــد فجــوات صغيــرة إىل حــد
مــا تصــل  -يف أعلــى مســتوياتها  -إىل  %5مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي غيــر النفطــي .إال أنــه مــن الواضــح أن هــذه الفجــوات
املقــدرة مشــروطة بافتراضــات بشــأن اعتمــاد تدابيــر خلفــض
العجــز يف الســيناريو األساســي للصنــدوق ،ومــن ثــم فإنهــا
تقلــل مــن تقديــر املقــدار الكلــي الــازم لتصحيــح أوضــاع املاليــة
العامــة.
حمسوبا بإستخدام
العامة غير النفطي واملستوى املرغوب لهذا الرصيد
ً
نموذج فرضية الدخل الدائم ( .)Permanent Income Hypothesisويخضع
أي حساب لصايف القيمة احلاضرة حملاذير بشأن احلساسية الفتراضات
مثل أسعار الفائدة ،ونمو السكان ،وأهداف صناع السياسات (على سبيل
املثال ،يمكن افتراض أن صناع السياسات يستهدفون استقرار اإلنفاق
احلقيقي ،أو نصيب الفرد من اإلنفاق احلقيقي ،يف األجل الطويل) .ولذلك
ينبغي تفسير التقديرات لفجوات املالية العامة يف سنوات حمددة بحذر.
ويمكن اعتبار املقياس املرجعي األساسي الذي حتدده فرضية الدخل
الدائم مفرطا يف طموحه بالنسبة للبلدان التي تواجه احتياجات كبيرة
لتطوير بنيتها التحتية (دراسة  ،)IMF, 2012ولكن مفرطا يف ضعفه
بالنسبة للبلدان املنكشفة لدرجة كبيرة من انعدام اليقين بشأن أسعار
السلع األولية (عدد أكتوبر  2015من تقرير الراصد املايل — Fiscal
.)Monitor

الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  MENAوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٤

اﻟﻔﺠــﻮة ﺑﻴــﻦ أرﺻــﺪة اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻊ

ﻣﻨﻄﻘﺔ CCA

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ

اﻟﺒﻠﺪان ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ MENA

٥
ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠
–١٥
–٢٠

ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ٥٣- :
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻊ٥٠- :

–٢٥
–٣٠

ﺎن
رﺑﻴﺠ ﺎن
أذ ﺴﺘ
ﺎزاﺧ ﺎن
ﻛ ﺴﺘ
ﻤﺎﻧ
ﺮﻛ
ﺗ

ﳉﺰ
ا
ان
إﻳﺮ
ﺒﻴﺎ
ﻟﻴ

اﺋﺮ

ﻳﻦ
ﺤﺮ
ﺒ
اﻟ ﻳﺖ
ﻜﻮ
ﻟ
ا ﺎن
ﻋﻤ
ﻗﻄﺮ ﻳﺔ
ﻮد
ﺴﻌ
اﻟ ات
ﻣﺎر
اﻹ

البلــدان املنتجــة للنفــط ،التــي كانــت تقيــد إنتــاج النفــط يف
حماولــة لرفــع األســعار العامليــة ،كاململكــة العربيــة الســعودية،
انخفاضــات أكبــر يف إيراداتهــا النفطيــة .ورغــم الســحب مــن
االحتياطيــات ومراكمــة الديــون ،أرغــم صنــاع السياســات
علــى خفــض االســتثمار العــام بصــورة كبيــرة ،خصوصــا بعــد
عــام  .1986ويف املقابــل ،قيــد اإلنفــاق اجلــاري بدرجــة أقــل
بكثيــر (الشــكل البيــاين  .)4-4وكانــت اجلهــود املبذولــة لزيــادة
اإليــرادات غيــر النفطيــة حمــدودة بوجــه عــام .وســجلت بلــدان
كاململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة
عجــزا يف امليزانيــة اســتمر  15عامــا تقريبــا ،ممــا أدى إىل
زيــادات كبيــرة يف الديــن العــام والديــن اخلارجــي .ومل تتحســن
ديناميكيــات املاليــات العامــة الكليــة للبلــدان املصــدرة للنفــط
يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا إىل أن تعافت أســعار
النفــط أخيــرا يف األلفينــات7.

دروس مســتفادة مــن حــاالت ســابقة
النخفــاض أســعار النفــط

وتســلط األحــداث التــي شــهدتها تســعينات القــرن العشــرين
واأللفينــات الضــوء علــى أهميــة إعــادة بنــاء احتياطيــات وقائيــة
للماليــة العامــة بصــورة تدريجيــة .وكانــت دورة االنتعــاش
والكســاد التــي حدثــت يف العقديــن املاضييــن درســا اســتفادت
منــه البلــدان املصــدرة للنفــط ،فقامــت بتعزيــز الترتيبــات
املؤسســية لتخفيــف آثــار تقلــب أســعار النفــط ،بمــا يف ذلــك
إنشــاء صناديــق لتثبيــت اإليــرادات النفطيــة وصناديــق للثــروة
ـاوة علــى ذلــك ،وعلــى نقيــض الثمانينــات ،فــإن
الســيادية .وعـ ً
االنخفاضيــن الالحقيــن يف أســعار النفــط يف عــام  1998ويف
الفتــرة  2009-2008كانــا قصيــري األجــل .ومــع ذلــك ،اختلفــت
اســتجابات السياســات يف كل مــن احلالتيــن .ففــي عــام ،1998
أدى انخفــاض أســعار النفــط لفتــرة ممتــدة إىل تــرك البلــدان
املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
بــدون احتياطيــات وقائيــة كافيــة ممــا أرغــم عــددا كبيرا منها إىل
تشــديد سياســة املاليــة العامــة .وبحلــول الفتــرة ،2009-2008
كان قــد جــرى تعزيــز هــذه االحتياطيــات ،ممــا أتــاح انتهــاج
سياســات مضــادة بدرجــة أكبــر الجتــاه الــدورة االقتصاديــة
(الشــكل البيــاين .)٥-٤

 6استقرت أسعار النفط يف مستوى يقل تقريبا بمقدار الثلثين عن الذروة
التي بلغتها يف عام  1980وبقيت منخفضة مع إستثناءات وجيزة حتى
عقد األلفينات .وكان انخفاض األسعار هذا مدفوعا بزيادات كبيرة يف
اإلمدادات من خارج منظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك) وضعف الطلب
— وكان كال العاملين استجابة قوية لالرتفاع السابق ألسعار النفط.
وقد خفت الطلب أيضا بفعل الزيادات الكبيرة يف الضرائب املفروضة على
الطاقة يف بعض البلدان استجابة للصدمات النفطية التي وقعت يف عقد
السبعينات.

 7تباطأ النمو والتنمية االجتماعية بدرجة كبيرة فيما يعزى جزئيا
للتكوين غير اجليد حلزم تصحيح أوضاع املالية العامة (دراسة Diwan
 .)and Akin, 2015وكان عدد من البلدان األخرى يف خمتلف أنحاء العامل
غير مستعد باملثل النخفاض أسعار النفط خالل الثمانينات ،مما تسبب يف
عمليات مفاجئة لتصحيح أوضاع املالية العامة واحلسابات اخلارجية
(مثل النرويج واملكسيك وفنزويال) .ويف عدد من البلدان املصدرة للنفط،
بما يف ذلك اململكة العربية السعودية ،كان نصيب الفرد احلقيقي من
إجمايل الناجت احمللي أقل يف نهاية التسعينات منه يف السبعينات.

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ اﳌﺘﻮﻗــﻊ ﰲ اﻷﺟــﻞ اﳌﺘﻮﺳــﻂ
واﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ اﻟــﺬي ﺗﻮﺻــﻲ ﺑــﻪ ﻓﺮﺿﻴــﺔ اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺪاﺋــﻢ .وﻳﻔﺘــﺮض
ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻨﻤــﻮ اﳌﺮﺗﻔــﻊ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻨﻤــﻮ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ ﺑﻤﻘــﺪار ﻧﻘﻄــﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ واﺣــﺪة
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

يقــدم اســتقرار أســعار النفــط علــى مســتوى منخفــض يف
الثمانينــات عبــرة .فقــد أدى ارتفــاع األســعار بصــورة حــادة
مرتيــن يف الســبعينات إىل زيــادة كبيــرة يف خمتلــف مكونــات
اإلنفــاق احلكومــي ،علــى أســاس توقعــات بــأن رفــع االســتثمار
العــام وزيــادة اإلنفــاق االجتماعــي سيرســيان األســس الالزمــة
للنمــو يف املســتقبل .ونتيجــة لذلــك ،كانــت البلــدان املصــدرة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا غيــر مســتعدة
علــى النحــو املناســب للتعامــل مــع أي انخفــاض مفاجــئ يف
أســعار النفــط؛ وخضعــت املاليــات العامــة لضغــوط مــع تراجــع
األســعار يف أوائــل الثمانيــات ،وتضاعفــت هــذه الضغــوط مــع
انخفــاض ســعر النفــط بصــورة حــادة يف عــام  6 .1986وشــهدت
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-٤

اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

إﻳﺮان

ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات

اﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎري

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ

٨٠

١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

١٩٨١–١٩٧٦

١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

١٩٨١–١٩٧٦

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻔﺎﺋﺾ

اﻟﻌﺠﺰ

اﳉﺰاﺋﺮ

١

٨٠

٦٠

٦٠

٤٠

٤٠

٢٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

–٢٠

١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

اﻟﻜﻮﻳﺖ

١٩٨١–١٩٧٦

٢٥٠

١٢٠

٢٠٠

٨٠

١٥٠
١٠٠

٤٠

٥٠

ﺻﻔﺮ
–٤٠

ﺻﻔﺮ
١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

١٩٨١–١٩٧٧

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

١٦٠

٦٠

١٢٠

٤٠

٨٠

٢٠

٤٠

ﺻﻔﺮ
١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

–٥٠

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢

١٩٨١–١٩٧٦

–٢٠

–٢٠

ﺻﻔﺮ
١٩٨٩–١٩٨٦

١٩٨٥–١٩٨٢

١٩٨١–١٩٧٧

–٤٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Haver Analytics؛ واﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴُﻠﻒ واﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ٢اﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎري ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﳌﻨﺢ.

سياســات تصحيــح أوضــاع املاليــة
العامــة يف الوقــت احلــايل
يشــير االنخفــاض األخيــر يف أســعار النفــط إىل بعــض أوجــه
التشــابه مــع الثمانينــات .فقــد قــام عــدد كبيــر مــن البلــدان يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى بزيــادة إنفاقهــا اجلــاري والرأســمايل علــى مــدى العقــد
املاضــي ،ممــا رفــع أســعار النفــط احملققــة لنقطــة التعــادل يف
املاليــة العامــة إىل مســتوى أعلــى بكثيــر مــن ســعر النفــط الراهــن

34

(الفصــل  ٨.)1ويتوقــع أيضــا ،كمــا حــدث يف الثمانينــات ،أن
يســتمر انخفــاض أســعار النفــط يف املســتقبل املنظــور (دراســة
 .)Husain and others, 2015وحتــى يتحقــق فقــط التــوزان يف
امليزانيــات ،ينبغــي اتخــاذ إجــراءات تصحيــح علــى مســتوى
ـردودا يــوازي  %13مــن إجمــايل
اإليرادات/النفقــات حتقــق مـ
ً
النــاجت احمللــي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،و
 8يعرف سعر النفط احملقق لنقطة التعادل يف املالية العامة بأنه سعر
النفط الذي يحقق التوازن يف ميزانية احلكومة.

الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  MENAوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٤

اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت
واﻷﻟﻔﻴﻨﺎت

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(

اﻟﻜﻮﻳﺖ

أﺧﺮى
ﻣﻨﻄﻘﺔ CCA

ﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻂ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﳎﻠﺲ
ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ MENA

ﻋﻤﺎن

١٠
ﺻﻔﺮ

ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

–١٠

اﻹﻣﺎرات

–٢٠

اﳉﺰاﺋﺮ

–٣٠

ﻟﻴﺒﻴﺎ

أذرﺑﻴﺠﺎن

ﺎن
ﺠ
ذرﺑﻴ ﺎن
أ ﺴﺘ
اﺧ ﺎن
ﻛﺎز ﺴﺘ
ﻧ
ﺮﻛﻤﺎ ﺎن
ﺗ ﺴﺘ
ﺑﻜ
وز
أ

اﺋﺮ
ﳉﺰ
ا ان
ﺮ
إﻳ اق
ﻌﺮ
اﻟ
ﺒﻴﺎ
ﻟﻴ
ﻤﻦ
اﻟﻴ

١٥

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

–٤٠

ﻳﻦ
ﺤﺮ
ﺒ
اﻟ ﻳ ١ﺖ
ﻜﻮ
ﻟ
ا ﺎن
ﻋﻤ
ﻗﻄﺮ ﻳﺔ
ﻮد
ﻌ
اﻟﺴ ات
ﻣﺎر
اﻹ

ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج ا�ﻠﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ MENA
CCA

اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٨

اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ١٩٩٨

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٤

ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺪﻫﻮر أرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٤
و ٢٠١٥

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

١٠
أﻳﺴﺮ

٥

ﺻﻔﺮ –١٠– ٥
أﺷﺪ

–١٥

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ وﻣﺆﺷــﺮات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺸــﻴﺮ اﻟﺪواﺋــﺮ إﱃ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧﻼل  ١٩٩٩-١٩٩٨و .٢٠٠٩-٢٠٠٨

 %3.5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى ٩.وكمــا ورد يف املناقشــة أعــاه ويف عــدد أكتوبــر
 2015مــن تقريــر الراصــد املــايل ،فحتــى يتســنى ضمــان ادخــار
مســتويات كافيــة مــن املــوارد املاليــة لألجيــال القادمــة ،وبنــاء
احتياطيــات وقائيــة للحــد مــن اخملاطــر الناشــئة عــن تقلبــات
أســعار النفــط التــي تســتمر لفتــرات طويلــة ،ســيلزم تصحيــح
أوضــاع املاليــة العامــة بنســب أكبــر .وهــذه األرقــام كلهــا كبيــرة؛
وتخلــص دراســة ) Escolano and others (2014التــي أعــدت
مؤخــرا وتتنــاول حــاالت تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة
الكبيــرة علــى مــدى الثمانيــن عامــا املاضيــة إىل أن النســبة
العاديــة (الوســيطة) للتصحيــح الــذي طــال أمــده (ومل ينعكــس
الحقـ ًـا) بلغــت  ،%5يف حيــن اقتصــر عــدد البلــدان التــي تمكنــت
مــن تصحيــح األوضــاع بنســبة تزيــد علــى  %7.5مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي علــى ربــع البلــدان موضــوع الدراســة .ومــع ذلــك،
فقــد تمكــن عــدد مــن البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،كاجلزائــر وليبيــا واململكــة العربيــة
الســعودية ،مــن حتقيــق مســتويات مماثلــة ،أو حتــى أكبــر ،مــن
ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف املاضــي ،مــن خــال خفــض
اإلنفــاق بصــورة كبيــرة (الشــكل البيــاين .)4-4

 9يتوقع أن تسجل اململكة العربية السعودية عجزا يتجاوز  %20من
إجمايل الناجت احمللي هذا العام .وسيكون البلدان الوحيدان اللذان يسجالن
فائضا هذا العام هما الكويت وقطر ،بعد حساب الدخل املقدر املتأتي من
صندوقي الثروة السيادية لديهما.

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺿﺒــﻂ أوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ = ﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﻣﺪروﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﻟﺰﻳــﺎدة
أو إﻧﻘــﺎص رﺻﻴــﺪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ أﺧــﺮى = اﻟﺒﻨــﺪ اﳌﺘﺒﻘــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ أرﺻــﺪة
اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﳋﻔــﺾ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋــﻲ ﰲ اﻟﺪﻋــﻢ ﺑﺴــﺒﺐ اﻧﺨﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﺮرة ،وﺗﺄﺛﻴﺮات اﳌﻘﺎم ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺎﻋﺪة إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ.

وتتســم خطــط تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة التــي جــرى
اعتمادهــا حتــى اآلن بالتواضــع مقارنــة بالتحديــات التــي
تواجههــا املاليــة العامــة ،علــى النحــو التــايل:

•مل يشــهد هــذا العــام اعتمــاد تدابيــر مهمــة لتصحيــح
أوضــاع املاليــة العامــة هــذا العــام إال يف نصــف عــدد
البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .ويعتــزم
صنــاع السياســات االعتمــاد علــى االحتياطيــات الوقائيــة
حيثمــا تتوافــر وترشــيد اإلنفــاق غيــر األساســي .وســيتم
خفــض العجــز املــايل الكلــي جزئيــا مــن جــراء اخلفــض
التلقائــي لتكلفــة دعــم اســتهالك احملروقــات الناجتــة عــن
انخفــاض أســعار النفــط وأيضــا مــن خــال االنتهــاء مــن
اإلنفــاق علــى بنــود مصروفــات غيــر متكــررة (الفصــل
 .)1وال تتجــاوز التدابيــر النشــطة لضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة ،مثــل زيــادة الضرائــب وخفــض اإلنفــاق (علــى ســبيل
املثــال ،خفــض االســتثمار ،أو جتميــد التعيينــات ،أو إصــاح
أســعار الطاقــة) نقطــة مئويــة واحــدة مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي غيــر النفطــي إال يف اجلزائــر والكويــت والعــراق
وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة (الشــكل البيــاين ،6-4
اجلــدول  .)1-4وانخرطــت عــدة بلــدان مصــدرة للنفــط مثــل
كازاخســتان واململكــة العربيــة الســعودية وأوزبكســتان يف
تنشــيط مــايل صــاف يف عــام  2015باعتمــاد سياســات
ماليــة عامــة أكثــر توســعا١٠.
ً

 10كان التوسع املايل مدفوعا يف معظمه بزيادة االستثمار العام يف
كازاخستان وأوزبكستان (املدفوعة جزئيا بمحاولة موازنة آثار تداعيات
معاكسة من تباطؤ النشاط االقتصادي يف روسيا)؛ وكان مدفوعا يف
اململكة العربية السعودية باحلزم التنشيطية التي تقررت يف يناير وإبريل
.2015
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اجلدول  1-4تدابير املالية العامة املعلنة مؤخرا يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
جملس التعاون اخلليجي
البحرين

الكويت
عمان
قطر
السعودية
اإلمارات

(كما يف نهاية يونيو )2015

(اعتبارا من إبريل  )2015ويف رسوم التأمين الصحي على املوظفين وعلى تأشيرات الدخول
أعلنت السلطات زيادات تدريجية يف أسعار الغاز
ً
(اعتبارا من بداية  .)2015وتبلغ الوفورات نحو  %0.5من إجمايل الناجت احمللي يف كل من عامي  2015و  .2016ويف مايو  ،2015وافق جملس
ً
الوزراء على تدابير من شأنها أن حتقق وفرا قدره  396مليون دينار بحريني ،وهو ما يعادل نحو  %3.5من إجمايل الناجت احمللي؛ ومل تتحدد
تواريخ التنفيذ.
إصالح دعم الوقود :رفعت أسعار الديزل والكيروسين (بما حقق وفرا قدره  %0.5من إجمايل الناجت احمللي) ،ويف الوقت نفسه تم تقييد اإلنفاق
اجلاري غير األساسي.
تتضمن ميزانية عام  2015خفضا يف نفقات الدفاع .وال تتضمن تخفيضاُ لإلنفاق الرأسمايل.
تواصل قطر سياساتها لتقييد النفقات اجلارية ،مع وضع حد أقصى لإلستثمار العام يف األجل املتوسط .
أُعلنت حزم إنفاق كبيرة يف املالية العامة يف يناير وإبريل .2015
رفعت تعريفات املياه والكهرباء يف يناير  ،2015بما يحقق وفرا قدره  %0.5من إجمايل الناجت احمللي .وتتضمن التدابير التي يعتزم تنفيذها يف
عام  2015خفضا يف التحويالت الرأسمالية إىل الكيانات ذات الصلة باحلكومة.

البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
اجلزائر

يف عام  ،2015تقرر جتميد التعيينات يف القطاع العام .واعتمد يف يوليو قانون مليزانية تكميلية لعام  2015نص على خفض اإلنفاق الرأسمايل
بمقدار .%2.75
تهدف ميزانية  2016/2015إىل احلد من انخفاض اإليرادات النفطية عن طريق ما يلي )1( :زيادة نسبة الصادرات النفطية التي تدخل يف
امليزانية؛ ( )2خفض سعر الصرف الرسمي (بنسبة )%10؛ ( )3زيادة معدل ضريبة القيمة املضافة ،وخفض اإلعفاءات الضريبية ،وحتسين اجلهود
يف جمال حتصيل الضريبة.
تتضمن ميزانية عام  2015زيادات يف الضرائب غير النفطية وتهدف إىل احتواء اإلنفاق ،بسبل تشمل إعادة ترتيب أولويات النفقات الرأسمالية
وفرض تدابير أكثر صرامة يف إدارة النقدية لإلنفاق اجلاري.
أدت االضطرابات السياسية واألمنية إىل تقييد حاد يف جمال اإلجراءات على مستوى السياسات .وال يزال البنك املركزي يؤجل أداء خمتلف أنواع
املدفوعات بغرض احملافظة على االحتياطيات.
توقف العمل يف برنامج اإلصالحات بسبب احلالة األمنية.

أذربيجان

رفعت السلطات رسوم الواردات بصورة طفيفة وهي ترى أنه سيحدث قصور يف تنفيذ امليزانية بنسبة تتراوح بين  10و  %15يف عام  ،2015فيما
يعزى بالدرجة األوىل إىل خفض النفقات الرأسمالية غير ذات األولوية.
شرعت السلطات يف تنفيذ خطة تنشيط مايل مدتها من ثالث إىل خمس سنوات لتحديث البنية التحتية األساسية وزيادة القروض املقدمة
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،التي يمول  12مليار دوالر أمريكي منها ( %5.75من إجمايل الناجت احمللي) من اإلحتياطيات الوقائية و 7
مليارات دوالر أمريكي ( %3من إجمايل الناجت احمللي) من قروض مقدمة من بنوك التنمية متعددة األطراف.
استخدمت السلطات سعرا منخفضا للغاز الطبيعي يف ميزانية عام  .2015ويمكن أن يؤجل تنفيذ نصف االستثمارات للمناطق الريفية املتوقعة
لعام  2016إىل حين توفر الظروف املالية املؤاتية.
جديدا لالستثمار العام ،تبلغ قيمته  41مليار دوالر أمريكي وينفذ على مدى الفترة  %11( 2019-2015من
برناجما
مؤخرا
أعلنت السلطات
ً
ً
ً
إجمايل الناجت احمللي).

إيران
العراق
ليبيا
اليمن

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
كازاخستان
تركمانستان
أوزبكستان

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

•مل توضــع حتــى اآلن خطــط مفصلــة بوضــوح لألجــل
املتوســط .ويتصــور صنــاع السياســيات يف بلــدان جملــس
التعــاون اخلليــج بوجــه عــام خفضــا كبيــرا يف االســتثمار
العــام ،بعــدم الدخــول يف مشــاريع جديــدة يف كثيــر مــن
احلــاالت ،بينمــا يتوقــع أن تقــوم البلــدان غيــر األعضــاء
يف جملــس التعــاون اخلليجــي يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا بخفــض الدعــم والتحويــات .وقــد أدجمــت
هــذه االفتراضــات بالفعــل يف تنبــؤات الســيناريو األساســي
للصنــدوق (الشــكل البيــاين  .)7-4ويتوقــع أن تكــون
التدابيــر املتخــذة لرفــع اإليــرادات حمــدودة ،ويرجــح أن
تظهــر بوضــوح أكبــر يف البلــدان غيــر األعضــاء يف جملــس
التعــاون اخلليجــي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا .وقامــت بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
— التــي تقــل احتياجاتهــا إىل تصحيــح أوضــاع املاليــة
العامــة عــن احتياجــات بلــدان منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا — بتحديــد تدابيــر حمــدودة للغايــة حتــى
اآلن لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة (اجلــدول .)1-4

اإلجــراءات املرغوبــة لسياســات املاليــة
العامــة

ينبغــي علــى معظــم البلــدان إعــداد خطــط لتصحيــح أوضــاع
املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط بمقاديــر كبيــرة لتأميــن
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اســتمرارية املاليــة العامــة واملســاواة بيــن األجيــال ،مــع إعــادة
بنــاء حيــز للقــدرة علــى اتبــاع سياســات مضــادة الجتــاه الــدورة
االقتصاديــة بمــرور الوقــت .فالبلــدان التــي يتوافــر لديهــا حيــز
مــايل (بمــا يف ذلــك القــدرة علــى االقتــراض ،اإلطــار )1-4
يمكنهــا تصحيــح أوضــاع مالياتهــا العامــة بوتيــرة أبطــأ التقــاء
األثــر املعاكــس الــذي يقــع علــى النمــو يف األجــل القريــب ،ال ســيما
إذا كانــت قطاعاتهــا غيــر النفطيــة يف أوضــاع ضعــف .وبالرغــم
مــن ذلــك ،ينبغــي لهــا أن تقــوم يف أقــرب وقــت ممكن بإعداد خطط
مفصلــة لتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط،
بمــا يف ذلــك وضــع أهــداف واضحــة للسياســات وســيناريوهات
للطــوارئ .أمــا البلــدان التــي ال تتوافــر لهــا احتياطيــات وقائيــة
وال يمكنهــا النفــاذ إىل األســواق فليــس أمامهــا اختيــار ســوى
اإلســراع يف تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة ،بغــض النظــر
عــن مركزهــا يف الــدورة االقتصاديــة؛ وبالنســبة لهــذه البلــدان،
ينبغــي اختيــار تدابيــر حمــددة بطريقــة تقلــص مــن التأثيــر
املعاكــس علــى االقتصــاد الكلــي يف األجــل القصيــر ،مــع تعزيــز
املســاواة وآفــاق النمــو يف األجــل املتوســط (دراســة Husain and
.)others, 2015
وينبغــي لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة أن يكــون غيــر ضــار
بالنمــو ويتســم باإلنصــاف بقــدر اإلمــكان ،وأن يرتكــز علــى إطــار
متوســط األجــل للماليــة العامــة .وتشــمل العناصــر الرئيســية
لهــذه العمليــة مــا يلــي :فــرض ضرائــب عادلــة (توســيع األوعيــة

الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  MENAوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٤
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اﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت

اﻟﻔﻮاﺋﺪ

اﳉﺰاﺋﺮ
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﳎﻠﺲ
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ﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
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اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻗﻄﺮ.

الضريبيــة ،وزيــادة تصاعديــة ضريبــة الدخــل ،والتوســع يف
اســتخدام ضريبــة القيمــة املضافــة؛ وزيــادة ضرائــب امللكيــات
العقاريــة؛ دراســة )Jewell and others, 2015؛ والتأكيــد علــى
خفــض النفقــات اجلاريــة ،وليــس الرأســمالية؛ وإصــاح أســعار
الطاقــة (دراســة  .)Coady and others, 2015وينبغــي أن يأخــذ
اإلطــار متوســط األجــل يف احلســبان اعتبــارات املســاواة بيــن
األجيــال ،وأن تصاحبــه إصالحــات إضافيــة لزيــادة نطــاق
تغطيــة وشــفافية حســابات املاليــة العامــة (عــدد أكتوبــر 2015
مــن تقريــر الراصــد املــايل).
•زيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة :مل تعتمــد تدابيــر جديــدة
مهمــة يف جمــال اإليــرادات إال يف إيــران والعــراق .ورغــم
أن قيــام بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي مؤخــرا بتكثيــف
جهودهــا لوضــع إطــار إقليمــي لضريبــة القيمــة املضافــة
خطــوة جديــرة بالترحيــب ،فإنــه ينبغــي إحــراز مزيــد مــن
التقــدم لتثبيــت خطــط حمــددة ،بمــا يف ذلــك وضــع جــدول
زمنــي للتنفيــذ .وعلــى ســبيل املثــال ،مــن شــأن فــرض
ضريبــة للقيمــة املضافــة بمعــدل  %5علــى نطــاق واســع
أن يزيــد اإليــرادات بمــا يــوازي  %2-1مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي .وينبغــي لبلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
التــي تفــرض بالفعــل ضرائــب كبيــرة علــى األنشــطة غيــر
النفطيــة أن تقلــل مــن اإلعفــاءات وتعــزز عمليــات حتصيــل
الضريبــة.
•تقييــد اإلنفــاق اجلــاري :ثمــة حيــز خلفــض اإلنفــاق اجلــاري
بالنظــر إىل الزيــادة التــي تمــت علــى مــدار العقــد املاضــي

يف النفقــات علــى األجــور والنفقــات اإلداريــة والنفقــات
األمنيــة (الشــكل البيــاين  .)8-4وغالبــا مــا تكــون هــذه
البنــود هــي األصعــب مــن حيــث القــدرة علــى اتخــاذ القــرار
السياســي املطلــوب ،وقــد أدت إىل زيــادة جمــود امليزانيــات
وصعوبــة تصحيحهــا .وقــد نمــت األجــور بوتيــرة ســريعة
مقارنــة مــع نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي يف
اجلزائــر والكويــت وعمــان ،بينمــا قامــت البحريــن بزيــادة
كبيــرة يف املنافــع االجتماعيــة .ومــن شــأن إعــادة اإلنفــاق
اجلــاري بخــاف مدفوعــات الفائــدة إىل مســتويات مــا قبــل
طفــرة اإليــرادات النفطيــة أن يوفــر أكثــر مــن  %3مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي.
وينبغــي بقــدر اإلمــكان عــدم املســاس باإلنفــاق علــى
الصحــة والتعليــم وغيرهمــا مــن أوجــه اإلنفــاق االجتماعــي
الضروريــة .وســيكون مــن املرغــوب بشــدة تنفيــذ إصالحــات
تكميليــة لنظــم اخلدمــة املدنيــة ،وخلــق حوافــز للعامليــن
ليبحثــوا عــن عمــل يف القطــاع اخلــاص.
•ترشــيد االســتثمار العــام مــع زيــادة كفاءتــه :خلصــت
دراســة ) Albino-War and others (2014إىل أن مشــاريع
البنيــة التحتيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى يمكــن أن حتقــق
يف املتوســط نفــس النتائــج مــع خفــض اإلنفــاق بنســبة
 ،%20مــن خــال زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد .ويمكــن
بذلــك أن تــؤدي زيــادة كفــاءة االســتثمار إىل وفــر نســبته
نقطتــان مئويتــان مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .ويمكــن أن
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اإلطار 1-4
احليز املايل يف البلدان املصدرة للنفط
أدى االنخفاض الكبير واملستمر يف أسعار النفط إىل زيادة مواطن
الضعــف يف املاليــات العامــة للبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.
وأصبحــت مســألة احليــز املــايل بالغــة األهميــة مــع الوصــول اىل
مرحلــة ضــرورة اتخــاذ البلــدان املصــدرة للنفــط قــرارات بشــأن مــدى
ســرعة تعديــل سياســاتها املاليــة العامــة ملواءمــة واقــع جديــد هــو
اســتقرار أســعار النفــط علــى مســتويات منخفضــة .وينظــر هــذا اإلطــار
يف التدابيــر البديلــة للحيــز املــايل.
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وثمــة نقطــة بدايــة جيــدة هــي حجــم األصــول املاليــة للحكومــات –
وهو ما تشيع اإلشارة إليه بعبارة ’’االحتياطيات الوقائية للمالية
٨٠
العامــة‘‘ .وبوجــه عــام ،يمكــن للبلــدان التــي تتوافــر لهــا احتياطيــات
٦٠
وقائيــة أكبــر أن حتافــط علــى مســتوى العجــز املــايل لفتــرات أطــول،
مــن أجــل أن حتــد مــن تأثيــر انخفــاض أســعار النفــط علــى النمــو.
٤٠
ولكــن حســب االجتاهــات العامــة الســائدة ،يتوقــع بالفعــل أن تســتنفد
٢٠
جميــع البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا مــن خــارج جملــس التعــاون اخلليجــي األصــول املاليــة
الســائلة يف الســنوات الثــاث القادمــة (الفصــل  .)1ويف املقابــل،
يتوافــر لــدى البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى مــا يعــادل  15ســنة علــى األقــل مــن املدخــرات املاليــة
املتاحــة ،بينمــا تنقســم بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي بصــورة
متســاوية إىل فئتيــن همــا فئــة البلــدان ذات االحتياطيــات الوقائيــة
ـبيا (الكويــت وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة – أكثــر
الكبيــرة نسـ ً
ـبيا (البحريــن وعمــان واململكــة العربيــة الســعودية
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ـورا إضافيـ ًـا .فقــد قامــت البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق
ويوفــر اســتعراض مســارات الديــن العــام املاضيــة منظـ ً
األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بمراكمــة معظــم ديونهــا يف منتصــف التســعينات إىل أواخرهــا ،حيــن
زادت نســبة الديــن الوســيطة إىل نحــو  %50مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،مــع ارتفــاع نســب الديــن يف عــدة بلــدان لتصــل إىل ذرى
قريبــة مــن  %100أو تتجاوزهــا (الشــكل البيــاين  .)1-1-4وتقــع نســب الديــن العــام التــي يتوقعهــا خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل
حتــى عــام  2020ضمــن حــدود هــذه املســتويات التاريخيــة يف حالــة معظــم البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،وإن كانــت هــذه التوقعــات تفتــرض بالفعــل قــدرا مــن تصحيــح أوضــاع
املاليــات العامــة .ويف ظــل الســيناريو البديــل الــذي يفتــرض عــدم تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة ،املعــروض يف الفصــل ،4
تكــون نســب الديــن ضمــن حــدود املســتويات التاريخيــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة ،ولكــن تتزايــد بوتيــرة ســريعة ،ال ســيما
يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي.
وتوفــر التصنيفــات الســيادية أيضــا معلومــات عــن الديــن العــام واحليــز املــايل .ويف العــادة ،كلمــا ارتفــع الديــن العــام للبلــد ،كان
تصنيفــه الســيادي أكثــر انخفاضـ ًـا وقلــت قدرتــه علــى االقتــراض .وتوجــد لــدى جميــع بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي تقريبــا
(عــدا البحريــن) تصنيفــات مماثلــة لتصنيفــات االقتصــادات املتقدمــة ذات أفضــل أداء ،إال أن نســب الديــن لديهــا تقــل بكثيــر عنهــا
لــدى أقرانهــا مــن االقتصــادات املتقدمــة بنحــو  40-20نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي (الشــكل البيــاين .)2-1-4
وتنطبــق نفــس النتيجــة علــى البلديــن املصنفيــن مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (أذربيجــان وكازاخســتان) .إال أن هــذا
التقييــم اإليجابــي إىل حــد مــا ينبغــي أن ينظــر إليــه مقابــل حالــة عــدة بلــدان مصــدرة للنفــط خــارج جملــس التعــاون اخلليجــي
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تواجــه حتديــات أمنيــة وخماطــر جغرافية-سياســية ،وال توجــد لديهــا تصنيفــات
ســيادية ،وهــي معزولــة عــن أســواق التمويــل (إيــران وليبيــا واليمــن).
إعداد مارتين سومر وبرونو فرساي ،بمساعدة من غريغ أوكلير.
 1استنادا إىل البيانات املتوفرة من آذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
 2بوجه عام ،ينبغي أن يتوقع أن حتافظ البلدان املصدرة للنفط ذات االقتصادات غير املتنوعة على نسب الدين يف مستويات منخفضة عن مستوياتها
لدى األقران ذات التصنيفات املماثلة واالقتصادات املتنوعة بالنظر إىل اخملاطر املتأصلة يف اإليرادات شديدة التقلب.
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اإلطار ) 1-4ﺗﺘﻤﺔ(

وتتوفــر معلومــات أدق مــن حتليــل ’’البعــد عــن نســبة حــدود
الديــن‘‘ .ويمثــل هــذا املفهــوم تمديــدا ملنهــج وضــع يف دراســتي
) Ostry and others (2010و )Ghosh and others (2013
وتقــوم مؤسســة موديــز بتحديثــه بانتظــام .ويعــرف احليز املايل
بأنــه ’’الفــرق بيــن نســبة الديــن الســيادي إىل إجمــايل النــاجت
احمللــي لبلــد مــا ونســبته عنــد احلــد الــذي يتخلــف بعــده البلــد
عــن الســداد إال إذا اتخــذ صنــاع السياســات خطــوات يف سياســة
املاليــة العامــة مل يتخذوهــا مــن قبــل‘‘ (دراســة Moody’s,
 .)2011, p.2ويمكــن أن ينطبــق تقييــم مؤسســة موديــز للحيــز
املــايل لالقتصــادات املتقدمــة علــى البلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى بتوفيــق التصنيفــات االئتمانيــة الســيادية .وعلــى
هــذا األســاس ،يكــون لــدى الكويــت وقطــر واململكــة العربيــة
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة فيمــا يبــدو حيــز مــايل
مشــابه للحيــز املتوافــر للنرويــج .وتنتمــي عمــان إىل اجملموعــة
الوســيطة مــع اململكــة املتحــدة ،يف حيــن توجــد أذربيجــان
والبحريــن وكازاخســتان كلهــا يف مســتوى يعتبــر فيــه مركــز
الديــن لديهــا أكثــر ضعفــا مقارنــة باملقترضيــن املصنفيــن
اآلخريــن.
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وإجمــاال ،يتبايــن احليــز املــايل بصــورة كبيــرة بتبايــن البلــدان
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى .فبعــض البلــدان املصــدرة للنفــط ال يتوافــر لهــا
ســوى حيــز مــايل حمــدود للغايــة بســبب ضآلــة مدخراتهــا ،ووجــود حتديــات أمنيــة ،وعوامــل جغرافية-سياســية .وتتوافــر لبلــدان
أخــرى مدخــرات كبيــرة ،ونســب منخفضــة للديــن ،وقــدرة علــى النفــاذ إىل األســواق الدوليــة ،ونظــم ماليــة متطــورة .وتوجــد لــدى
البلــدان املصــدرة للنفــط خيــارات إضافيــة لتمويــل العجــز املــايل ،منهــا االقتــراض مقابــل احتياطياتهــا النفطيــة وبيــع حصــص
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اإلطار ( 1-4تتمة)

امللكيــة يف كل مــن الصناعــات النفطيــة وغيــر النفطيــة .ويجمــع اجلــدول  1-4جميــع االعتبــارات الــواردة أعــاه ويشــير إىل أن
الكويــت وقطــر وتركمانســتان واإلمــارات العربيــة املتحــدة لديهــا قــدر أكبــر مــن احليــز املــايل .وتشــمل البلــدان ذات احليــز املــايل
احملــدود أو الصغيــر البحريــن والعــراق وليبيــا واليمــن.
وحتــدد درجــة احليــز املــايل الوتيــرة التــي ينبغــي أن ينفــذ بهــا التصحيــح املرغــوب ألوضــاع املاليــة العامــة ،ولكــن بمــرور
الوقــت ،ســينبغي علــى جميــع البلــدان املصــدرة للنفــط أن تتأقلــم مــع البيئــة اجلديــدة النخفــاض أســعار النفــط .وال يوجــد أمــام
البلــدان التــي ال تتوافــر لهــا احتياطيــات وقائيــة للماليــة العامــة خيــارات ســوى أن تصحــح أوضاعهــا يف األجــل القريــب ،بغــض
النظــر عــن مركزهــا يف الــدورة االقتصاديــة .ومــن الصائــب للبلــدان التــي تتوافــر لهــا هــذه االحتياطيــات الوقائيــة أن تســتخدمها
لتمهيــد تعديالتهــا للسياســات لدعــم النمــو ،ولكــن يظــل ينبغــي عليهــا مواصلــة ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط
نظــرا ألنــه يتوقــع أن يســتمر املســتوى املنخفــض أســعار النفــط .وليــس هنــاك جمــال لالطمئنــان إىل هــذا الوضــع حتــى لــو بــدت
االحتياطيــات الوقائيــة للماليــة العامــة كبيــرة .فعندمــا يرتفــع الديــن العــام بســرعة إىل مســتويات عاليــة ،يمكــن أن حتــدث
مزاحمــة لالئتمــان املقــدم للقطــاع اخلــاص ،وهــو مــا ســتترتب عليــه آثــار ســلبية علــى النمــو غيــر النفطــي .وينبغــي إعــداد خطــط
حمــددة اآلن لتصحيــح سياســات املاليــة العامــة وإعــادة بنــاء االحتياطيــات الوقائيــة يف األجــل املتوســط.

٨-٤
٢٠١٤-٢٠٠٤
١
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٢٣

٢١
١٨
١٨
١٤

١٨
١١

٧
٢٠١٤

٢٠٠٤

٧٦
٥٧

٤٠
٣٦

٣٦

٢١
١٩
١٣
٩

١٩
١٨
١٠
٢٠١٤

٢٠٠٤

يكــون نطــاق الوفــورات أعلــى حتــى ،نظــرا ألن هــذا التقديــر
يســتند إىل متوســط الوفــورات علــى مــدى عقديــن ،بينمــا
زاد االســتثمار العــام بوتيــرة ســريعة يف الســنوات األخيــرة
(الشكل البياين  .)9-4وينبغي أن يستند أي ترشيد إضايف
يتجــاوز حتســين الكفــاءة إىل مراجعــة شــاملة لالحتياجات.
ويف الواقــع ،ينبغــي لعــدة مــن البلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــارج جملــس
التعــاون اخلليجــي التــي توجــد لديهــا فجــوات كبيــرة يف
البنيــة التحتيــة نتيجــة للصراعــات العســكرية أن تزيــد
االســتثمار العــام فعليــا بمجــرد أن تســمح احلالــة األمنيــة.
وبمــرور الوقــت ،ينبغــي علــى جميــع البلــدان أن تضــع إطــارا
شــامال إلدارة االســتثمار العــام لتحســين كفــاءة اإلنفــاق؛
وجتــدر اإلشــارة اىل أن قطــر أحــرزت تقدمــا مهمـ ًـا يف هــذا
اجملــال.
•األطــر متوســطة األجــل :قامــت عــدة بلــدان بإنشــاء وحــدات
ماليــة عامة/اقتصــاد كلــي (علــى ســبيل املثــال الكويــت
وقطــر) ١١،وهنــاك حتضيــرات جاريــة لوضــع أو تعزيــز
أطــر متوســطة األجــل يف بعــض البلــدان األخــرى املصــدرة
للنفــط مثــل اجلزائــر وكازاخســتان .وينبغــي أن حتــدد أطــر
املاليــة العامــة األهــداف الرئيســية لألجــل املتوســط وتدابيــر
السياســات املصاحبــة لهــا بمــا يف ذلــك خطــط الطــوارئ،
وينبغــي أن توفــر ركائــز للقــرارات املتصلــة بامليزانيــات
الســنوية .وينبغــي أن تكــون أطــر املاليــة العامــة مصحوبــة

١ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 11تكلَّف وحدات املالية العامة/االقتصاد الكلي بإعداد جمموعة
متسقة من التوقعات االقتصادية الكلية وتوقعات اإليرادات واإلنفاق يف
امليزانية .وتمثل وحدات املالية العامة/االقتصاد الكلي التي تعمل بشكل
جيد شرطا مسبقا لوضع أطر فعالة متوسطة األجل للمالية العامة.
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الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  MENAوCCA
٩-٤

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٤

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

)٢٠٢٠-٢٠٠٤

) ٪ ،٢٠١٥ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٤٠

٤

٣

٢

١

ﺻﻔﺮ
أذرﺑﻴﺠﺎن
اجلزائر

٣٠
٢٠
١٠

اﳉﺰاﺋﺮ
أذربيجان
ﻟﻴﺒﻴﺎ
كازاخستان
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ليبيا
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
تركمانستان

)٢٠٢٠ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ(

٢٠١٤

٢٠٠٤

إﻳﺮان
إيران
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٤وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠١٥

باســتراتيجية إعالميــة قويــة إلقنــاع اجلمهــور بضــرورة
اتبــاع اخليــارات الصعبــة والضروريــة بغيــة احلفــاظ علــى
مصداقيــة السياســة يف ســياق عجــز امليزانيــة الكبيــر
واملســتمر.

أوجه التكامل مع السياسات األخرى
يمكــن تخفيــف العــبء املترتــب علــى تصحيــح أوضــاع املاليــة
العامــة مــن خــال سياســات أخــرى ،ال ســيما سياســات أســعار
الصــرف والسياســات الهيكليــة ،وذلــك علــى النحــو التــايل:
•ســمحت بعــض البلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بانخفــاض
أســعار صــرف عمالتهــا .وقــد أدت هــذه اخلطــوة إىل
تخفيــف احلاجــة إىل تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة،
بتيســير احلصــول علــى إيــرادات أعلــى بالعملــة احملليــة
مــن مبيعــات النفــط (مثــا يف اجلزائــر وأذربيجــان وإيــران
وتركمانســتان؛ الشــكل البيــاين  .)10-4ومــع ذلــك ،يمكــن
أن تكــون للتعديــات الكبيــرة يف أســعار الصــرف آثــار
عكســية علــى امليزانيــات العموميــة يف االقتصــادات
املدولــرة مثــل اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.
وعــاوة علــى ذلــك ،تختلــف فعاليــة انخفــاض أســعار
الصــرف كآليــة لتصحيــح األوضــاع باختــاف البلــدان
تبعــا لدرجــة تنويــع النشــاط االقتصــادي ،ومــدى اســتجابة
الصــادرات والــواردات (بمــا يف ذلــك العمالــة املهاجــرة)

لتغيــرات أســعار الصــرف ،واآلثــار املترتبــة علــى امليزانيــات
العموميــة .وحيثمــا يكــون انخفــاض ســعر الصــرف غيــر
مناســب ،يكــون مــن املبــرر زيــادة التأكيــد علــى تصحيــح
أوضــاع املاليــة العامــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،ينبغــي
لبلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي أن تســتمر يف ربــط
عمالتهــا ،ولكــن ينبغــي لهــا أن تســاعد تصحيــح أوضــاع
املاليــة العامــة واحلســابات اخلارجيــة عــن طريــق القيــام
يف مرحلــة مبكــرة بوضــع خطــط كافيــة لضبــط أوضــاع
املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط.
•ستســاهم السياســات الهيكليــة الراميــة إىل إعطــاء دفعــة
للنمــو أيضــا يف تيســير تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة
(الشــكل البيــاين  .)3-4ومــع أن اإلصالحــات الهيكليــة
مرغوبــة بشــدة ،فإنهــا تســتغرق وقتــا كــي تؤتــي ثمارهــا.
وحتــى يتســنى للبلــدان املصــدرة للنفــط أن جتنــي مكاســب
ســريعة مــن اإلصالحــات الهيكليــة فيمــا يتعلــق باملاليــة
العامــة ،فســينبغي عليهــا تعزيــز أطــر الضرائــب غيــر
النفطيــة ،التــي تتســم بوجــه عــام بأنهــا غيــر متطــورة بمــا
فيــه الكفايــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
وخصوصــا يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي.
ومــن شــأن تمويــل العجــز مــن خــال إصــدار ســندات الديــن أن
يدعــم تطويــر األســواق املاليــة .ويمكــن للبلــدان املصــدرة للنفــط
التــي يتوفــر لهــا حيــز مــايل كبيــر أن تصــدر ســندات الديــن
العــام ،الــذي مــن شــأنه أن يســهم يف تطويــر ســوق ســندات
ديــون الشــركات احملليــة ،مــن خــال حتديــد مســتويات مرجعيــة
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
رئيســية لألســعار (اإلطــار  ١٢.)2-4وعلــى وجــه اخلصــوص،
تنخفــض نســب الديــن غالبــا يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي
ذات التصنيــف اإلئتمــاين املرتفــع عــن أقرانهــا (اإلطــار .)1-4
وألغــراض املقارنــة ،تصــل نســبة الديــن العــام يف النرويــج إىل
نحــو  %30مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى الرغــم مــن امتالكهــا
ثــروة كبيــرة يف صنــدوق الثــروة الســيادية اخلــاص بهــا.
وبالرغــم ممــا تقــدم ،ســينبغي علــى صنــاع السياســات مراقبــة
توافــر الســيولة يف األســواق املاليــة احملليــة لضمــان أال يزاحــم
االقتــراض احلكومــي االســتثمار اخلــاص .ومــن شــأن وضــوح
التواصــل بشــأن خطــط إصــدار ســندات الديــن أن يســاعد األســواق
املاليــة علــى االســتعداد .وقــد ينبغــي علــى بعــض البلــدان التــي
تســجل حــاالت عجــز كبيــرة أن تقتــرض مــن اخلــارج .ويف هــذا
الســياق ،قــد تتزايــد اخملاطــر علــى توافــر التمويــل اخلارجــي
يف األجــل القريــب ،بمــا يف ذلــك اخملاطــر الناشــئة مــن منطقــة
اليــورو والتداعيــات مــن إعــادة السياســة النقديــة األمريكيــة إىل
أوضاعهــا الطبيعيــة.

استنتاجات

أن تســتفيد بعــض البلــدان خــارج جملــس التعــاون اخلليجــي مــن
خفــض أســعار صــرف عمالتهــا ،نظــرا ألنــه ييســر التصحيــح
املطلــوب ألوضــاع املاليــة العامــة ويحســن القــدرة التنافســية
لقطــاع الصــادرات غيــر النفطيــة لديهــا .وعنــد وضــع سياســات
تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة ،ينبغــي إيــاء االهتمــام لآلثــار
التــي ســتترتب علــى النمــو وتوزيــع الدخــل.
وتشــمل سياســات األجــل املتوســط للتعامــل مــع انخفــاض أســعار
النفــط وضــع أطــر متوســطة األجــل للماليــة العامــة لضمــان
اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة واملســاواة بيــن األجيــال،
وإعــادة بنــاء االحتياطيــات الوقائيــة تدريجيــا ،وخفــض اجلمــود
يف اإلنفــاق احلكومــي ،وزيــادة شــفافية املاليــة العامــة بتحســين
طــرق اإلفصــاح ونطــاق التغطيــة بنقــل الكيانــات اخلارجــة عــن
امليزانيــة إىل امليزانيــة ،ال ســيما يف قطــاع الطاقــة .وهنــاك
ضــرورة بالغــة لوضــع خطــط للطــوارئ بالنظــر إىل أجــواء عــدم
اليقيــن التــي تخيــم علــى أســعار النفــط يف األجــل األطــول .وينبغي
أن يقــوم صنــاع السياســات أيضــا بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل
تنويــع االقتصــاد مــن أجــل إعطــاء دفعــة للنمــو غيــر النفطــي
وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة.

مل تبــدأ البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إال مؤخــرا يف
معاجلــة التحديــات التــي يفرضهــا انخفــاض أســعار النفــط الكبير
واملســتمر علــى املاليــة العامــة .وينبغــي إحــراز تقــدم أكبــر بكثيــر
يف وضــع برامــج لتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة يف األجــل
املتوســط وتنفيذهــا .وتقــوم البلــدان التــي يتوفــر لهــا حيــز مــايل
باســتخدام احتياطياتهــا الوقائيــة بصــورة مناســبة ،إال أنــه ال
توجــد خطــط يف األجــل املتوســط لتثبيــت املاليــات العامــة ،بمــا
يف ذلــك يف البلــدان التــي تواجــه أكبــر االحتياجــات لتصحيــح
أوضــاع املاليــة العامــة .وقــد بــدأت بعــض البلــدان التــي ال يتوفــر
لهــا حيــز مــايل يف تلبيــة بعــض احتياجاتهــا مــن التمويــل مــن
خــال تنقيــد العجــز ،الــذي ينشــئ خماطــر تضخــم .ويمكــن أيضــا

ويمكــن أن يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل املســاعدة مــن خــال
املشــورة واملســاعدة الفنيــة والتدريــب ،ومــن خــال الدعــم
املــايل إذا لــزم األمــر .ويمكــن تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب
يف كثيــر مــن اجملــاالت ذات الصلــة ،بمــا يف ذلــك وضــع خطــط
متوســطة األجــل للماليــة العامــة؛ ومراجعــات اإلنفــاق؛ وتصميــم
اإلصالحــات يف جمــال الضرائــب وأســعار الطاقــة وإدارة
االســتثمار العــام؛ وتصميــم اســتراتيجيات إعالميــة 13.ويمثــل
كثيــر مــن هــذه اجملــاالت أيضــا أولويــات للبلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ،التــي ينبغــي أن تســتغل انخفــاض
أســعار النفــط إلعــادة بنــاء احتياطياتهــا الوقائيــة وســن
إصالحــات مهمــة (اإلطــار .)3-4

 12اتّبع صنّاع السياسات مناهج متنوعة حتى اآلن فيما يختص بتمويل
عجوزات املالية العامة .ففي البحرين واليمن والعراق تم إصدار سندات
دين .ويف اململكة العربية السعودية وعمان ،تم السحب من االحتياطيات
مؤخرا بإصدار سندات دين سيادي للمرة
الوقائية ،رغم أن اململكة قامت
ً
األوىل منذ عام  .2007وباملثل ،تقوم بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
التي تتوافر لها احتياطيات وقائية كبيرة وتسجل عجزا قليال نسبيا
بالسحب من أصولها .ويُتوقع يف املتوسط أن يغطي إصدار سندات الدين
 %22من احتياجات تمويل العجز يف منطقة جملس التعاون اخلليجي هذا
العام ،مقارنة بنسبة  %62يف البلدان غير األعضاء يف جملس التعاون
اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ونسبة  %54يف منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى.

 13يقدم صندوق النقد الدويل دورات دراسية يف جمال اإلدارة االقتصادية
الكليــة يف البلــدان الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة (http://www.imf.org/external/
 ،)np/INS/english/pdf/catalog2015.pdfبمــا يف ذلــك دورة دراســية جمانيــة
عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت يف جمــال إصــاح دعــم الطاقــة (https://www.edx
.)org/course/energysubsidy- reform-imfx-esrx-0.
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تطويــر وتعميــق أســواق الديــن بالعملــة احملليــة يف
جملــس التعــاون اخلليجــي
يمثــل االقتــراض الســيادي أحــد خيــارات تمويــل عجــز املاليــة العامــة،
واللجــوء اىل هــذا اخليــار يمكــن أن يقــدم فرصــة لبلــدان جملــس
التعــاون اخلليجــي لتطويــر أســواق الديــن احمللــي لديهــا ،بســبل تشــمل
إصــدارات ســيادية ألدوات إســامية طويلــة األجــل .ويمكــن أن يــؤدي
تطويــر أســواق ديــن حمليــة تتمتــع بالســيولة والعمــق إىل تعزيــز قــدرة
هــذه االقتصــادات علــى مواجهــة الصدمــات املعاكســة ،وتيســير إجــراء
السياســة النقديــة عــن طريــق حتســين آليــة انتقــال اآلثــار النقديــة،
وتســهيل اإللتــزام بمعاييــر الســيولة التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة بــازل
الثالثــة ،واملســاعدة علــى النهــوض ببرامــج تنويــع االقتصــاد مــن خــال
توســيع نطــاق إتاحــة التمويــل طويــل األجــل .ويمكــن أن يــؤدي إنشــاء
ســوق للســندات احلكوميــة ،يتــم فيــه التــداول الفعــال ،إىل توفيــر قاعــدة
يمكــن االســتناد إليهــا يف تســعير ســندات الشــركات املصــدرة بالعمــات
احملليــة واملســاعدة علــى معاجلــة مســألة تبايــن آجــال االســتحقاق
التــي تقيــد اإلقــراض املصــريف طويــل األجــل.
وال تــزال أســواق الديــن احمللــي يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي
يف مرحلــة مبكــرة مــن التطــور وينبغــي القيــام بالكثيــر للمضــي قدمــا
ببرنامــج العمــل هــذا .فعلــى ســبيل املثــال ،ال يــكاد يكــون هنــاك وجــود
لســوق لســندات الشــركات احملليــة (الشــكل البيــاين  .)1-2-4ويف
يوليــو  ،2015أصــدرت اململكــة العربيــة الســعودية ســندات ســيادية
للمــرة االوىل منــذ عــام  2007تــم شــرائها مــن اللبنــوك احملليــة وذلــك
لتمويــل العجــز يف املاليــة العامــة للمملكــة ،وتعتــزم عمــان والكويــت
إصــدار صكــوك .ومــع ذلــك ،فــإن إصــدار الديــن بالعملــة احملليــة يف
بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي مل يترجــم بعــد إىل إيجــاد ســيولة
كافيــة يف األســواق الثانويــة ،وتعــد قطــر هــي البلــد الوحيــد الــذي أحــرز
تقدمــا منتظمــا يف تطويــر ســوق للســندات احلكوميــة يف الســنوات
األخيــرة (الشــكل البيــاين .)2-2-4
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ويتطلــب إنشــاء ســوق تتمتــع بســيولة كافيــة وتعمــل بشــكل جيــد للديــون
احلكوميــة وديــون الشــركات طويلــة األجــل جهــودا اســتباقية ومنســقة
مــن احلكومــة والبنــوك املركزيــة والهيئــات التنيظيميــة األخــرى
واملشــاركين يف الســوق .وتشــمل اخلطوات والشــروط الرئيســية ما يلي:
•التركيــز مبدئيــا علــى تطويــر تــداول االســتحقاقات قصيــرة األجــل
يف منحنــى العائــد ببنــاء ســوق ســائلة ألذون اخلزانــة قصيــرة
األجــل تكــون فيهــا اإلصــدارات مدعومــة بتوقعــات بشــأن ســيولة
الســوق مــع وجــود آليــة شــفافة لتحديــد األســعار احملققــة للتــوازن
بيــن العــرض والطلــب.

٢٠
١٠

٢٠١٥

•بنــاء قاعــدة متنوعــة مــن املســتثمرين املؤسســيين احمللييــن واألجانــب (بمــا يف ذلــك صناديــق املعاشــات التقاعديــة وصناديــق
التأميــن وصناديــق االســتثمار املشــتركة) التــي تتيــح إمكانيــة حتويــل الوســاطة املاليــة مــن البنــوك إىل األســواق الرأســمالية بزيــادة
الطلــب علــى األصــول املاليــة طويلــة األجــل.
•إنشــاء بنيــة حتتيــة مؤسســية كفــوءة ،تشــمل نظام ـاُ لتصنيــف اإلصــدارات يتســم باملصداقيــة ،ومعاييــر جيــدة حلوكمــة الشــركات،
وشــفافية متطلبــات إعــداد التقاريــر ،واعتمــاد معاييــر احملاســبة الدوليــة كــون هــذه الصفــات تســاهم يف تعزيــز انضبــاط األســواق.
•شــفافية التســعير وحتســين عمــل املكونــات اآلخــرى التــي تلعــب دوراُ اساســياُ يف عمــل الســوق – مثــل آليــات التــداول الفعالــة ونظــم
احلفــظ والتســوية – لتعزيــز الســيولة والكفــاءة ،مــع خفــض تكاليــف املتاجــرة والتقلبــات.

إعداد براساد أنانثاكريشنان.
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تصحيح أوضاع املالية العامة استجابة النخفاض أسعار النفط يف البلدان املستوردة للنفط
بالنســبة ملعظــم البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى ،خفتــت املكاســب غيــر املتوقعــة التــي جــاء بهــا تراجــع أســعار
النفــط مؤخــراُ وحــدث ذلــك بفعــل آثــار صدمــات معاكســة تزامنــت
مــع ذلــك االنخفــاض .فبوجــه عــام ،يــؤدي انخفــاض أســعار النفــط
اىل زيــادة الدخــل احلقيقــي املتــاح لإلنفــاق وانخفــاض تكاليــف
اإلنتــاج للبلــد املســتورد النفــط ،ممــا يدفــع إىل زيــادة االســتهالك ونمــو
االســتثمار .إال أن املكاســب األخيــرة املتصلــة بانخفــاض أســعار النفــط
وازنتهــا جزئيــا عوامــل أخــرى شــهدتها معظــم البلــدان املســتوردة للنفــط
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .فمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
تأثــرت ســلبا بالتداعيــات مــن روســيا ،وهــي شــريك اقتصــادي رئيســي
لهــذه املنطقــة .وشــهد عــدد مــن البلــدان املنتجــة للســلع األوليــة غيــر
النفطيــة  ،بمــا يف ذلــك أرمينيــا وموريتانيــا وطاجيكســتان ،تدهــورا
يف قيــم وحــدات صادراتهــا ،بســبب انخفــاض أســعار املعــادن والقطــن.
وال تشــير البيانــات حتــى اآلن إىل حــدوث تراجــع يف حتويــات مواطنــي
هــذه املنطقــة مــن العامليــن يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي ويف
املعونــة األجنبيــة املقدمــة مــن هــذه البلــدان ،إال أن حدوثــه يظــل
خطــراُ كامن ـاُ لعــدد مــن البلــدان املســتوردة للنفــط يف املشــرق العربــي
وباكســتان ،ويمكــن أن يعنــي أيضــا تباطــؤ الطلــب علــى الصــادرات
نظــرا ألن بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي شــريك جتــاري مهــم أيضــا.
ويف بعــض احلــاالت ،تــؤدي هــذه الصدمــات الســالبة إىل موازنــة بــل
االنتقــاص مــن اآلثــار اإليجابيــة علــى النمــو الناشــئة عــن انخفــاض
أســعار النفــط ،علــى األقــل يف األجــل القريــب.

١-٣-٤
(١٠٠=٢٠١٣

١

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
:٢٠١٥

:٢٠١٤

:٢٠١٤

:٢٠١٤

:٢٠١٤

٢٠١٣

١

٢-٣-٤

ورغــم أن انخفــاض أســعار النفــط يعنــي ضمنــا حــدوث مكاســب
يف احلســاب اجلــاري للبلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكتســان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ١،فــإن التأثيــر املترتــب علــى أرصــد املاليــة العامــة
يتبايــن مــن بلــد إىل آخــر .وتعنــي طريقــة تنظيــم أســعار الطاقــة
احملليــة أن بعــض مكاســب الدخــل احلقيقيــة الناشــئة عــن انخفــاض
أســعار النفــط تــؤول إىل قطــاع املاليــة العامــة أو القطــاع شــبه املــايل
احلكومــي ،وليــس إىل املســتخدمين النهائييــن .ويف الواقــع ،شــهدت
البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بوجــه عــام
مســتويات منخفضــة نســبيا مــن انتقــال التغيــرات مــن أســعار النفــط
العامليــة إىل أســعار النفــط بالتجزئــة (الشــكل البيــاين  .)1-3-4ولكــن
يف حيــن تشــهد بعــض البلــدان مكاســب يف قطــاع املاليــة العامــة و/
أو القطــاع شــبه املــايل احلكومــي نتيجــة للوفــورات علــى دعــم الطاقــة،
فــإن هــذه املكاســب توازنهــا يف بلــدان أخــرى خســائر يف اإليــرادات
مــن ضرائــب الوقــود النســبية (باكســتان) (الشــكل البيــاين .)2-3-4
ويختلــف الوضــع يف بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى؛ ففــي
أرمينيــا وجمهوريــة قيرغيزســتان ،ويف طاجيكســتان علــى وجــه

٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
–٠٫٥
–١٫٠
–١٫٥

٢٠١٥ ٢٠١٦

١

٩٦٫٢٥) ٢٠١٤
٥١٫٦٢) ٢٠١٥
١

٥٠٫٣٦) ٢٠١٦

.٢٠١٤

إعداد جوهر ميناسيان.
 1تأثرت أيضا أرصدة احلساب اجلاري للبلدان املستوردة للنفط يف منقطة القوقاز وآسيا الوسطى سلبا بسبب انخفاض حتويالت العاملين من روسيا
والصادرات إليها ،فيما يعزى جزئيا إىل انخفاض أسعار النفط .وال يبحث هذا اإلطار يف هذه اآلثار التي تعد من آثار اجلولة الثانية.
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الفصل  -4تصحيح األوضاع املالية العامة للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  MENAوCCA

اإلطار ( 3-4تتمة)
اخلصــوص ،كان انتقــال التغيــرات حمــدودا ألن أســعار واردات الوقــود كانــت حمــددة وفقــا لعقــود دوليــة طويلــة األجــل مــع روســيا ،وبســبب
اإلختناقــات يف إمــدادات واردات البنزيــن (خصوصــا يف جمهوريــة قيرغيزســتان) .وينبغــي للبلــدان التــي حتصــل علــى مكاســب غيــر متوقعة
يف مالياتهــا العامــة أن تقــرر املقــدار الــذي يجــب أن تدخــره مــن تلــك املكاســب وذلــك اعتمــاداُ علــى تقييمهــا ملواطــن الضعــف واخملاطــر
الدوريــة القائمــة .وينبغــي أن يكــون احلفــاظ علــى املكاســب غيــر املتوقعــة ،وخفــض الديــن العــام ،وتعزيــز االحتياطيــات الوقائيــة للماليــة
العامــة إحــدى األولويــات عندمــا تكــون مواطــن الضعــف كبيــرة ،ولكــن حيثمــا تكــون فجــوات النــاجت كبيــرة ،ينبغــي إنفــاق املكاســب غيــر
املتوقعــة.
وال يزال التسعير السليم للطاقة من األولويات املزمنة للسياسات لدى معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،ويوفر انخفاض أسعار النفط فرصة فريدة إلعطاء دفعة لإلصالحات يف هذا اجملال .ويمكن
أن يكون التحرير الكامل ألسعار الطاقة احمللية أو اعتماد صيغ للتعديل التلقائي لألسعار ،وإصالح املؤسسات اململوكة للدولة يف
قطاع الطاقة أيسر وأقل تكلفة من الناحية السياسية يف بيئة انخفضت فيها أسعار النفط الدولية .ويمكن أن تستخدم الوفورات الناشئة
عن هذه اإلصالحات بعد ذلك يف تمويل حتويالت توجّه إىل الفئات الضعيفة اجتماعيا واإلنفاق املعزز للنمو .ونظرا ألن أسعار الطاقة
املنخفضة متجذرة بعمق يف كثير من اقتصادات الشرق األوسط ،سيكون من الالزم وضع تدابير تخفيفية موجهة واستراتيجية إعالمية
فعالة إلجناح اإلصالحات .ومن األمور املشجعة أن إصالح أسعار الطاقة موضوع على جدول أعمال معظم البلدان يف حين قامت بعض
البلدان ،بما يف ذلك األردن واملغرب وباكستان ،بالفعل بتنفيذ خطوات ملموسة (اجلدول  .)1-3-4ويتوقع أن تقوم بعض البلدان يف
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (مثل أرمينيا) باغتنام هذه الفرصة لزيادة الرسوم املفروضة على منتجات الوقود .ولكن إذا مل تكن
حوافز املالية العامة يف األجل القريب متوائمة بشكل جيد مع برنامج إصالح أسعار الطاقة يف األجل الطويل ،فمن املمكن أن يشكل
خطرا على اإلصالح .وعلى وجه اخلصوص ،يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إىل تخفيف أعباء الدعم عن كاهل
انخفاض أسعار النفط
ً
املالية العامة مؤقتا ،وهو ما يمكن أن ينشئ حوافز للحكومات إلرجاء تنفيذ إصالح أسعار الطاقة ،مثلما هي احلال كما يبدو يف مصر.

اجلدول  -1-3-4التقدم يف إصالح الدعم يف بلدان خمتارة
مصر

األردن

موريتانيا

إصالح الدعم املستمد ال تزال اخلطة
أُجنز .وسيستمر تقديم ألغي الدعم على
من امليزانية
اخلمسية إللغاء دعم حتويالت نقدية
البنزين.
الكهرباء ماضية يف مشروطة يف حالة
مسارها .وتأخر مسار جتاوز أسعار النفط
إصالح دعم منتجات مستوى  100دوالر
الوقود.
أمريكي للبرميل.
إصالح املؤسسات
اململوكة للدولة

مل يُحرز تقدم ملموس اإلصالح ماض يف
يف إصالح الشركة
مساره السترداد
املصرية العامة
تكاليف الكهرباء
للبترول والشركة
بحلول عام .2018
املصرية للغاز
الطبيعي.

املغرب

تونس

باكستان

اإلصالحات الرامية
ألغي الدعم على الغاز بدأ إصالح يهدف
إىل إلغاء دعم الطاقة إىل خفض دعم
الطبيعي املسال.
ولكن ال يزال التقدم الكهرباء ماضية
يف مسارها.
احملرز بطيئا.

ال توجد خطط إصالح ال توجد خطط إصالح ألغي الدعم املتقاطع وضعت السلطات
للمؤسسات اململوكة للمؤسسات اململوكة بين الشركات العاملة خطة ملعاجلة
املتأخرات لدى
يف قطاع الطاقة.
للدولة العاملة يف
للدولة العاملة يف
املؤسسات اململوكة
قطاع الطاقة.
قطاع الطاقة.
للدولة العاملة يف
قطاع الكهرباء.

املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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 -5االنعكاسات االقتصادية لالتفاق مع
جمهورية إيران اإلسالمية
يسمح االتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين جمموعة األعضاء اخلمسة الدائمين يف جملس األمن باإلضافة إىل أملانيا
(جمموعة  )1+5وإيران 1برفع معظم العقوبات االقتصادية املفروضة على إيران وهو ما قد يؤدي اىل وحدوث حتسن كبير
يف آفاق إيران االقتصادية .ورغم عدم اليقين الذي يحيط بالتداعيات االقتصادية إىل بقية العامل ،إال أنه يرجح أن تكون هذه
التداعيات إيجابية على أساس صاف وذلك لسببين .فعودة إيران إىل سوق النفط العاملية يتوقع أن تزيد املعروض العاملي
للنفط ،كما يرجح أن يؤدي رفع العقوبات االقتصادية إىل إتاحة فرص جتارية واستثمارية جديدة .أما حجم هذه اآلثار والسرعة
التي حتدث بها فهما أمران غير واضحين ،لعدة أسباب :حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الوقت الدقيق الذي سترفع فيه العقوبات
وطول الفترة التي ستكون العقوبات فيها مرفوعة؛ والسرعة التي ستتمكن بها إيران من زيادة إنتاجها النفطي ،وردة فعل منتجي
النفط اآلخرين؛ وما إذا كانت اإلصالحات املطلوبة بشدة إلعادة تنشيط االقتصاد اإليراين ستصاحب رفع العقوبات .

احلالة الراهنة لالقتصاد اإليراين
يأتي التوافق على خطة العمل املشتركة الشاملة املشتركة
بين إيران وجمموعة األعضاء اخلمسة الدائمين يف جملس
األمن باإلضافة إىل أملانيا (جمموعة  )1+5بعد عدة سنوات
صعبة لالقتصاد اإليراين .فعقب تشديد العقوبات التجارية
واملالية الدولية يف أواخر عام  ،2011انكمش االقتصاد
اإليراين بنحو  %9على مدى السنتين املاليتين 2013/2012
و ( 2014/2013الشكل البياين  .)1-5ويف الوقت نفسه،
أدى حدوث انخفاض كبير يف سعر العملة احمللية احلقيقي،
إىل جانب االضطرابات يف جانب العرض ،إىل زيادة نسبة
التضخم على مدى  12شهرا إىل ذروة بلغت  %45يف يونيو
 .2013وركد نمو الوظائف يف معظم قطاعات االقتصاد
وتراجع معدل املشاركة يف القوة العاملة ،مع احتواء البطالة
عند مستوى  %10.5تقريبا .ووفر االتفاق املؤقت الذي جرى
التوصل إليه مع جمموعة  1+5يف نوفمبر  ،2013إىل جانب
انتهاج سياسات اقتصادية كلية حملية حذرة ،دافعا كبيرا لعدة
قطاعات ،وعلى األخص النفط والنقل والصناعات التحويلية.
فقد نما إجمايل الناجت احمللي بنسبة  %3يف السنة املالية
 2015/2014وتراجعت نسبة التضخم على مدى  12شهرا
بصورة ملحوظة ،لتستقر يف حدود  .%15ومع ذلك ،فبنهاية
السنة  ،2015/2014ظل مستوى النشاط االقتصادي أقل
بمقدار  %6من مستواه يف نهاية السنة  ،2012/2011فيما

إعداد روبرت بلوتيفوغيل ،ومارتين سيريسوال ،وكايكو هوجنو،
وأصغر شاه مرادي ،وناتاليا تاميريسا ،وبرونو فرساي.
 1خطة العمل الشاملة املشتركة بين جمموعة ( 1+5البلدان اخلمسة
األعضاء الدائمون يف جملس األمن — الصين وفرنسا وروسيا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة — باإلضافة إىل أملانيا).

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٥

ﻣﺴﺘﻮى إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
)ﺑﺎﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت ،ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(

٦٫٣٥

إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﱐ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﳎﻤﻮع إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

٥٫٦٠
٥٫٥٥

٦٫٣٠

٥٫٥٠

٦٫٢٥

٥٫٤٥

٦٫٢٠

٥٫٤٠

٦٫١٥

٥٫٣٥

٦٫١٠

٥٫٣٠

٦٫٠٥

٥٫٢٥
٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

يعزى يف معظمه إىل انخفاض اإلنتاج النفطي .وبقيت نسبة
التضخم السنوي أعلى من  ،%10واستقرت نسبة البطالة على
معدل  %10.5حسب الوضع يف ديسمبر .2014
وانعكس جانب كبير من انكماش االقتصاد الناجت عن
العقوبات االقتصادية واملالية يف انخفاض حاد يف مستوى
االنتاجية باملقارنة مع اجتاهها العام .ويف السنوات الثالث
السابقة على تشديد العقوبات  ،نما الناجت غير النفطي للعامل
مدفوعا بالتراكم الكبير
الواحد بمعدل سنوي متوسط قدره ،%5
ً
لرأس املال وزيادة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (اجلدول
 .)1-5وبعد تشديد العقوبات االقتصادية واملالية يف أواخر
عام  ،2011حدث تراجع حاد يف تراكم رأس املال واإلنتاجية
الكلية لعوامل اإلنتاج .وشهد القطاع النفطي انكماشات حادة
يف اإلنتاج والصادرات (الشكالن البيانيان  2-5و .)3-5
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اجلدول  -1-5التغيرات السنوية للقيمة املضافة والعمالة واإلنتاجية
()%
متوسط الفترة
2010–2008
5.4

إنتاجية العمالة يف القطاع غير النفطي
املساهمة من:
رأس املال للعامل
اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ورأس املال البشري للعامل
نمو العمالة يف القطاع غير النفطي
القيمة املضافة يف القطاع غير النفطي
نمو العمالة يف القطاع النفطي
القيمة املضافة يف القطاع النفطي

2012

–1.5

2013
–4.9

3.5
1.9
0.1
5.5

1.3
–2.9
0.6
–1.0

–1.3
–3.6
3.4
–1.5

–5.9
–0.8

–1.0
–46.8

–1.0
–9.3

املصادر :السلطات اإليرانية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٥

اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج

)٢٠١٣-١٩٩٠؛(٪

٢٠

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
٢٠

١٥

١٥

١٠

١٠

٥

٥
ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠

–٥
١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

–١٠
١٩٩٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

كيف سيؤثر رفع العقوبات
عن االقتصاد اإليراين؟
يتوقع أن توفر خطة العمل املشتركة ،بمجرد املوافقة عليها
رفعا للعقوبات يف أربعة جماالت واسعة هي)1( :
وتنفيذها،
ً
تصدير ونقل منتجات النفط واملنتجات املتصلة به؛ ()2
اخلدمات واملعامالت املصرفية واملالية األخرى ،بما يف
ذلك استعادة القدرة على استخدام نظام املدفوعات الدولية
(سويفت)؛ ( )3النفاذ إىل أصول إيران املالية احملتجزة يف
اخلارج؛ ( )4بيع ونقل السلع واخلدمات ،وتوريد قطع الغيار،
إىل قطاعي السيارات والنقل اجلوي ،واالستثمار األجنبي
املتصل بهذه العمليات.
وسيحقق رفع العقوبات ثالثة منافع رئيسية إليران .فاألول
واألكثر أهمية هو حدوث صدمة إيجابية يف الطلب اخلارجي،
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٥

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ :اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات
)٢٠٢٠-١٩٩٠؛ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ(
اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﺼﺎدرات

٥٫٠
٤٫٥
٤٫٠
٣٫٥
٣٫٠
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠
١٩٩٠ ١٩٩٣ ١٩٩٦ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١١ ٢٠١٤ ٢٠١٧ ٢٠٢٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وإضافة إىل ذلك،
لكل من الصادرات النفطية وغير النفطية.
ً
سيكون التراجع يف تكاليف التجارة واملعامالت املالية
اخلارجية بمثابة صدمة إيجابية يف معدالت التبادل التجاري
(خفض أسعار الواردات ورفع أسعار الصادرات) .وأخيرا،
ينبغي أيضا أن تسفر استعادة القدرة على النفاذ إىل األصول
األجنبية وزيادة الصادرات النفطية عن أثر إيجابي على
ثروة اجملتمع .وبأخذ هذه العوامل معا ،يرجح أن تؤدي هذه
الصدمات الثالث إىل حتسن كبير يف آفاق االقتصاد اإليراين
يف السنوات القادمة ،بصورة تفوق اآلثار السلبية الناجمة
عن التراجع احلاد يف أسعار النفط العاملية على مدى العام
املاضي.
ويخضع تقييم احلجم املرجح لهذه اآلثار لقدر كبير من عدم
اليقين .وينبع ذلك بصورة جوهرية من عدم وجود سوابق
تاريخية مشابهة والطبيعة الشرطية لرفع العقوبات (أحكام

 -5االنعكاسات االقتصادية لالتفاق مع جمهورية إيران اإلسالمية
وإضافة إىل
إعادة فرضها فوراُ انتهاك ما تم االتفاق عليه).
ً
ذلك ،فمن غير املعروف بعد مدى السرعة التي ستتمكن بها
إيران من زيادة إنتاجها النفطي ،بالنظر إىل االحتياجات
الكبيرة من االستثمار يف هذا القطاع ،ورد فعل منتجو النفط
اآلخرون.
وسيعتمد أيضا عائد إعادة تنشيط االقتصاد يف مرحلة ما بعد
العقوبات على استجابة السياسة االقتصادية الكلية احمللية
ووتيرة اإلصالحات الهيكلية وحمتواها عقب إلغاء العقوبات.
ومن املسائل الرئيسية يف هذا الصدد مدى السرعة التي
سيستعيد بها االقتصاد اإليراين وتيرة مراكمة رأس املال ونمو
اإلنتاجية احملقق قبل تطبيق العقوبات .ويمكن أن تضطلع
اإلصالحات الهيكلية ملناخ األعمال وأسواق العمل واألسواق
املالية بدور رئيسي يف هذا الصدد .وسينبغي أيضا ضبط
السياسات االقتصادية الكلية يف السنوات القادمة بحيث
تتمكن السلطات من حتقيق أهدافها املتمثلة يف الهبوط بمعدل
التضخم إىل أقل من  ،%10والوصول إىل سعر صرف تنافسي،
وزيادة النمو احملتوي لكل فئات اجملتمع على أساس قابل
لالستمرار .وعلى وجه اخلصوص ،من شأن ضبط أوضاع
املالية العامة بدرجة أكبر أن يساعد على احتواء ارتفاع سعر
الصرف احلقيقي ودعم السياسة النقدية يف احتواء الطلب
وحتقيق اخلفض املرغوب يف نسبة التضخم.
وتشير التقديرات بشأن التأثير على النمو ،على أساس حتليل
جتريبي لالقتصاد اإليراين 2،اىل أن النشاط االقتصادي
احمللي يمكن أن يمضي بوتيرة متسارعة بشكل حملوظ عقب
رفع العقوبات (الشكل البياين .)4-5
ويمكن أن يرتفع نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بمعدل يصل
إىل  %5.5يف السنتين  2017/2016و  ،2018/2017ويستمر
على وتيرة  %4-3.5سنويا يف السنوات التالية .وستكون أهم
قوة دافعة للنمو يف األجل القصير هي تعايف إنتاج النفط
وصادراته ،التي يتوقع أن تزيد بنحو  0.6مليون برميل يوميا
يف عام  2016وبنحو  1.2مليون برميل يوميا بصورة تدريجية
يف األجل املتوسط .ومن شأن زيادة إنتاج النفط أن يسهم بنحو
ثالثة أرباع النمو االقتصادي املقدر يف السنة 2017/2016
وثلثي النمو االقتصادي يف السنة  .2018/2017ومن شأن
انخفاض تكاليف التجارة واملعامالت املالية أن يضيف نحو
 1-0.75نقطة مئوية إىل النمو.
 2يعتمد على نتائج نموذج توازن عام مايل ديناميكي قابل للحساب تتم
معايرته لرصد حالة إيران يستند إىل دراسات Shahmoradi, Haqiqi, and
) Zahedi (2010و ) Haqiqi (2011و ).Haqiqi and Bablou Horeh (2013
ولالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر دراسة Blotevogel and others
).(forthcoming

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-٥

إﻳﺮان :اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
)(٪

اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ

٦
٥
٤
٣
٢
١

٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٢١/٢٠٢٠

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Blotevogel and others (forthcoming

ويف حالة رفع العقوبات ،ينبغي أن تتحسن كفاءة االقتصاد
غير النفطي تدريجيا ،نظرا ألن انخفاض تكاليف املعامالت
سيؤدي إىل تنشيط االستثمار واإلنتاجية ،السيما يف قطاعي
الصناعات التحويلية والتشييد .وستتزايد اإلنتاجية الكلية
لعوامل اإلنتاج يف القطاع غير النفطي لتستعيد مستوى
متوسطها يف فترة  2010-1990يف عام  .2020وستعتمد
وتيرة التعايف ،ضمن عدة عوامل أخرى ،على قدرة السلطات
على احلفاظ على تنافسية سعر الصرف احلقيقي وسالمة
السياسات االقتصادية الكلية .ومن شأن االرتفاع الكبير يف
قيمة العملة أن يبطئ وتيرة التعايف.
وبدمج آثار احللقة املرتدة من العوامل األجنبية ،تتراجع
بدرجة طفيفة التقديرات بشأن املنافع االقتصادية التي
تعود على إيران من رفع العقوبات .ويشير نموذج عاملي3،
يأخذ يف االعتبار التداعيات الدولية من قناة التجارة
والقناة املالية وأسواق النفط العاملية ،إىل أن اجلمع بين
حدوث اثر ايجابي على ثروة اجملتمع أو أثر للدخل وصدمة
معدالت التبادل التجاري من شأنه أن تترتب عليه زيادة
تراكمية مقدارها  %15من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
 3يمثل نموذج توازن عام عشوائي ديناميكي االقتصاد العاملي وهو
جزء من النظام املرن للنماذج العاملية الذي تم إعداده يف صندوق
النقد الدويل (دراسة  .)Andrle and others, 2015ويفترص سيناريو
رفع العقوبات ما يلي )1( :زيادة يف صادرات إيران النفطية؛ ()2
انخفاض يف عالوات اخملاطر السيادية وللشركات؛ ( )3انخفاض
يف تكاليف الواردات وزيادة يف قيم وحدات الصادرات.
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خالل السنوات اخلمس القادمة نسبة إىل سيناريو أساسي
يفترض استمرار العقوبات.
ومن شأن احلساب اجلاري مليزان املدفوعات أن يتحسن مع
الزيادة احلاصلة يف صادرات النفط؛ إال أن زيادة االستثمار
واالستهالك اخلاص ،إىل جانب التراجع املتوقع يف عالوة
اخملاطر ،من شأنها أن تنشط الواردات وربما تنتقص من
التحسن الذي يشهده احلساب اجلاري .ورغم أن إيران ستواصل
ادخار ما بين ربع إىل ثلث إيراداتها من الصادرات يف
الصندوق اإلنمائي الوطني إليران ،فإن سعر الصرف احلقيقي
سيرتفع بنحو  %5يف األجل املتوسط ،مما يؤثر على الصادرات
غير النفطية .وسيظل التضخم مستقرا بوجه عام ،حيث يرجح
أن تتسبب الزيادة يف الضغوط على الطلب يف االقتصاد غير
النفطي إىل حتييد أثر تمرير التغيرات يف ارتفاع سعر الصرف.
وينبغي التعامل بحذر مع التقديرات الواردة أعاله .فكال
النموذجين ال يفترضان أن رفع العقوبات سيكون مصحوبا
بإصالحات اقتصادية حملية كبيرة .وكما ورد آنفا يف
املناقشة ،إذا جرى اعتماد تلك اإلصالحات وتنفيذها فمن
املرجح أن تكون الزيادة يف النمو التي حتدث عقب رفع
العقوبات أكبر .وهناك وجه آخر للحذر وهو أن النموذجين
يستبعدان من العوامل املسائل املتعلقة بالسيولة واملالءة التي
عمّت قطاع الشركات والقطاع املصريف يف السنوات القليلة
املاضية .ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إىل االنتقاص من عمق
النمو وإضعاف سرعته ،ال سيما بالنسبة لالستثمار يف القطاع
غير النفطي .إىل جانب ذلك ،يؤكد هدف السلطات املتمثل يف
خفض نسبة التضخم إىل أقل من  %10على وجود حاجة قوية
إىل استمرار ضبط السياسات يف السنوات القادمة .وعلى وجه
اخلصوص ،سيكون من الالزم مواصلة ضبط أوضاع املالية
العامة بدرجة إضافية لدعم السياسة النقدية واملساعدة على
احلفاظ على تنافسية سعر الصرف احلقيقي.

أثر االتفاق على أسعار النفط العاملية
والنشاط االقتصادي العاملي
يمكن أن تكون لدخول إيران سوق النفط العاملية مرة أخرى،
واندماجها بصورة متزايدة يف االقتصاد العاملي ،آثارٌ
اقتصادية بعيدة األثر ،نظرا لكبر حجم اقتصادها (نحو %1.5
من إجمايل الناجت احمللي على مستوى العامل أو  %18من
إجمايل الناجت احمللي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا)،
وعدد سكانها ( 78مليون نسمة) ،واحتياطياتها من النفط
والغاز (رابع أكبر احتياطي للنفط وثاين أكبر احتياطي للغاز،
على مستوى العامل).
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ويشير حتليل دراسات األحداث إىل أن أسعار النفط تمثل قناة
رئيسية يرجح أن تنتقل من خاللها آثار االتفاق إىل بقية
العامل ،وذلك ألن:
•تشديد العقوبات الدولية خالل الفترة  2013-2012أدى
اىل رفع أسعار النفط الدولية .ويف األيام التي كانت تطبق
فيها عقوبات جديدة على إيران خالل الفترة -2012
 ،2013كانت األسعار ترتفع يف الغالب .ومن املمكن
أن يكون حجم هذا التأثير التراكمي بحدود  14دوالرا
أمريكيا4.
•جزءا ضئيال فقط من الزيادة احلادثة يف أسعار النفط
املتصلة بالعقوبات هو الذي تبدد فيما يبدو بحلول
منتصف يوليو  .2015وقد تراجعت أسعار النفط بصورة
كبيرة يف األيام التي سبقت االتفاق املؤقت املبرم
يف نوفمبر  .2013ولكن بالنظر إىل هذه العوامل يف
جمموعها ،يتبين أن أبرز املعامل الالحقة يف املفاوضات
— أي التمديدات ،واالتفاق اإلطاري املوقع يف إبريل
 ،2015واالتفاق النهائي نفسه — مل تشهد حدوث أثر
كبير 5.وتشير هذه النتيجة إىل أنه كان من املمكن أن
تتراجع أسعار النفط بدرجة أكبر مع انقشاع سحب عدم
اليقين التي اكتنفت وتيرة وتوقيت عودة إيران إىل سوق
النفط وتوسع إمدادات النفط الفعلية يف السوق العاملية.
ويقدر أن يزيد ارتفاع إجمايل الناجت احمللي العاملي
(باستبعاد إيران) بنحو  %0.25يف املدى املتوسط ،فيما
يعزى بالدرجة األوىل إىل تراجع أسعار النفط ولكن أيضا
إىل زيادة يف التجارة غير النفطية مع إيران .ويمكن أن يمثل
االرتفاع التدريجي يف إنتاج إيران من النفط زيادة مقدارها
 %1.5تقريبا من إنتاج النفط العاملي بحلول عام  ،2020ومن
املرجح أن يؤثر على االقتصاد العاملي بالتسبب يف استمرار
االنخفاض يف أسعار النفط (الشكل البياين  .)5-5ويرجح
أن تكون التداعيات العاملية واإلقليمية املترتبة على تراجع
عالوات اخملاطر وتكاليف التجارة مع إيران أقل بكثير من
انخفاض أسعار النفط6.
 4تتشابه هذه النتائج مع التقديرات التي أعدتها إدارة معلومات
الطاقة األمريكية ( )2015والبنك الدويل (.)2015
 5توافقت صدمات مهمة أخرى ،مثل التطورات يف اليمن وليبيا
والعراق ،مع تواريخ التصريحات بشأن مفاوضات إيران ،وهو ما
يحد من قوة التقديرات للعوامل املؤثرة.
 6إضافة إىل الصدارت النفطية ،يمكن أن تزيد أيضا إمدادات الغاز
الطبيعي من إيران للبلدان األخرى يف املنطقة (على سبيل املثال،
عمان وباكستان وأرمينيا) بمرور الوقت ،رهنا ببناء خطوط أنابيب
جديدة.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٥

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻘﺪر ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﰲ إﻳﺮان

اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻼوات ا�ﺎﻃﺮ ﰲ إﻳﺮان

ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﰲ إﻳﺮان
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اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وحتيط أجواء كثيفة من عدم اليقين بحجم التراجع يف أسعار
النفط .فهذا احلجم يعتمد على مدى السرعة التي تستطيع إيران
بها رفع إنتاجها النفطي وعلى رد فعل البلدان األخرى التي
توفر اإلمدادات النفطية .ويف ظل افتراضات تتسم باملعقولية
— بما فيها االفتراض املتسق مع التصريحات الصادرة
مؤخرا عن البلدان األعضاء يف منظمة أوبك ،بأن بلدان أوبك
لن تعوض أي زيادة حتدث يف صادرات النفط اإليرانية
بخفض إنتاجها من النفط – يمكن أن يتراوح االنخفاض يف
أسعار النفط من  5إىل  %10يف األجل املتوسط.

كيف ستتأثر التجارة غير النفطية بين
إيران واملنطقة
رغم أن التجارة غير النفطية بين إيران وبقية العامل حمدودة
يف الوقت احلايل ،فمن املتوقع أن تزداد ،نتيجة لزيادة الدخول
يف إيران وبقية العامل وانخفاض تكاليف املعامالت بالنسبة
إليران .ويتوقع أن ترتفع واردات إيران بنسبة  %50على مدى
السنوات اخلمس القادمة ،من  75مليار دوالر أمريكي هذا
العام إىل  115مليار دوالر أمريكي يف عام  .2020وهناك
51

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
أيضا احتمال كبير بأن تزيد إيران من صادراتها غير النفطية
بدرجة أكبر (الشكل البياين  .)6-5وتبين التقديرات التي تم
احلصول عليها من نماذج اجلاذبية ( ،)Gravity Modelsأو
بمقارنة أنماط الصادرات اإليرانية بأنماط صادرات البلدان
األخرى املصدرة للنفط ،أن مستويات الصادرات اإليرانية أقل
من نصف إمكاناتها.
ويتوقع أن يحقق الشركاء التجاريون إليران مكاسب من زيادة
التجارة مع إيران .فبالنسبة لإلمارات العربية املتحدة على
سبيل املثال ،تمثل إيران أهم وجهة للصادرات بعد الهند.
ويمكن أن يؤدي رفع العقوبات إىل إضافة أكثر من نقطة
مئوية واحدة إىل إجمايل الناجت احمللي احلقيقي لإلمارات
العربية املتحدة على مدى الفترة  2018-2016من خالل
زيادة الصادرات غير النفطية وحدها (دراسة .)IMF, 2015a
وعلى الرغم من تراجع النمو االقتصادي يف الصين والهند،
فمن املتوقع أن يظل قويا ،مما يعزز مركز هذه البلدين
كشريكين جتاريين تتزايد أهميتهما بالنسبة إليران (الشكل
البياين .)7-5
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اﳌﺼﺎدر :اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول؛ وأﻃﻠﺲ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٥
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أوروﺑﺎ
اﻟﻌﺮاق
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ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ )ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ – اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ – اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

اﻹﻣﺎرات
اﻟﺼﻴﻦ

وقد وقعت إيران بالفعل اتفاق جتارة تفضيلي مع تركيا ،وهي
بلد آخر كانت جتارتها معها تنمو بسرعة يف السنوات األخيرة.
أما أوروبا فقد تراجعت حصتها يف التجارة يف فترة العقوبات
 ،وإن كان من املمكن أن ترتفع يف فترة ما بعد العقوبات.
ويمكن لبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أن جتني فوائد
اقتصادية كبيرة يف األجل الطويل إذا أصبحت نقاط عبور
للتجارة املتنامية بين الصين والهند وأوروبا وإيران وبلدان
أخرى يف املنطقة (اإلطار  .)1-3وسيعتمد ذلك على استكمال
مبادرات إقليمية طموحة .ولالطالع على تفاصيل االنعكاسات
القطرية احملددة املرجح أن تنتج عن اتفاق إيران ،راجع
اجلدولين  2-5و .3-5

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٥

اﻟﺼﺎدرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ٢٠١٤-٢٠٠٩ ،

اﳌﺼﺎدر :أﻃﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﺻﻔر

 -5االنعكاسات االقتصادية لالتفاق مع جمهورية إيران اإلسالمية
اجلدول  :2-5االنعكاسات اإلقليمية لتخفيف العقوبات املفروضة على إيران بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
الغاز
البحرين

التجارة غير النفطية

جملس التعاون اخلليجي
جتارة حمدودة بين البلدين ،وال يتوقع أن
تتأثر كثيرا.
جتارة حمدودة بين البلدين.

الكويت
قد يتم تسريع وتيرة إنشاء خط أنابيب
عُمان
لتصدير الغاز من إيران ( )2014نظرا
ألن قسم من التأخير يف تنفيذ هذا
املشروع تعود أسبابه اىل العقوبات.
يمكن أن تساعد خبرة قطر يف تطوير آفاق جيدة .عقد اجتماع وزاري يف فبراير
قطر
حقول الغاز يف إيران (يشترك البلدان  2015تمت فيه مناقشة الروابط التجارية.
يف احلدود البحرية التي تعبر حقل غاز
كبير ،مل يستغل بالكامل)
جتارة حمدودة بين البلدين.
اململكة العربية السعودية
تمثل إيران سوق التصدير الثانية لإلمارات
اإلمارات العربية املتحدة
العربية املتحدة .وهناك احتماالت جيدة
لزيادة التجارة والسياحة .ويمكن أن يؤدي
إنهاء العقوبات إىل إضافة  1.25نقطة
مئوية إىل النمو على مدى السنوات الثالث
القادمة فقط من خالل زيادة الصادرات
غير النفطية.
البلدان غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي
التجارة حمدودة بين البلدان ،وال يتوقع أن
اجلزائر
تتأثر كثيرا.
يمكن أن يحدث خفض للتجارة مع إيران
نظرا ألن رفع العقوبات يمكن أن ينوع
مصدر الواردات اإليرانية.
ال تكاد توجد أي جتارة بين البلدين يف
الوقت احلايل — وال يتوقع أن تتأثر كثيرا.

العراق
ليبيا
اليمن

أذربيجان

كازاخستان

تركمانستان

أوزبكستان

الشركة اإليرانية معفاة من العقوبات
ملساعدة أذربيجان يف استغالل أكبر
حقل غاز لديها ،بسبب أهمية الغاز
املستخرج من بحر قزوين يف خفض
اعتماد االحتاد األوروبي على روسيا.
ويرجح أن يستمر التعاون يف جمال
الغاز.

الروابط املالية واالستثمار

توجد احتماالت جيدة لالستثمار
األجنبي املباشر بالنظر إىل أوجه
التآزر يف جمال استغالل الغاز.
من شأن إنهاء العقوبات أن يحفز
االستثمار يف اإلجتاهين ،ال سيما
يف قطاع العقارات واملشاريع
الصغيرة واملتوسطة.

النفط
يتوقع أن تؤدي
الزيادة املتوقعة
يف إنتاج النفط إىل
ضغوط باجتاه خفض
أسعار النفط ،وهو
ما يمكن أن يخفض
إيرادات املالية العامة
املتصلة بالنفط
وإيرادات الصادرات.
ويمكن أن تشهد
الصادرات النفطية
اإليرانية املتنامية
منافسة على حصة
من السوق (ال سيما
يف آسيا) مع البلدان
األخرى املصدرة
للنفط يف املنطقة.

نظرا ألن اجلزائر تقيد التدفقات
الرأسمالية ،فلم تكن للعقوبات
تأثير على املعامالت املالية عبر
احلدود.
يمكن أن تستفيد من زيادة
االستثمار األجنبي املباشر اإليراين.

وال يوجد كذلك استثمار أجنبي
مباشر بمستويات كبيرة — وال
يتوقع أن يتغير الوضع كثيرا.
املستوى احلايل للتجارة منخفض ،ويمكن ومستوى التدفقات املالية منخفض
يف الوقت احلايل — ويمكن أن
أن يتحسن بعد رفع العقوبات.
يتحسن بعد رفع العقوبات.
القوقاز وآسيا الوسطى
استفادت أذربيجان من زيادة
زادت الصادرات اإليرانية إىل أذربيجان
االستثمار األجنبي املباشر اإليراين.
منذ بدء تطبيق العقوبات.
ويمكن أن يزداد التعاون يف القطاع
املصريف بعد إنهاء العقوبات.

زادت التجارة الثنائية خالل فترة تطبيق
العقوبات ،ويتوقع أن تستمر زيادتها
مع بدء إنشاء بنى حتتية جديدة ،مثل
خط السكة احلديدية بين كازاخستان
وتركمانستان وإيران .ويجري توسيع
التجارة من خالل زيادة تسهيالت شحن
البضائع.
يتوقع أن تساعد إيران يف تنويع قدرة زادت الواردات من إيران عشرة أضعاف
تركمانستان على تطوير مصادر الغاز يف العقد املاضي .وملواصلة النمو بهذا
لديها ،بما يف ذلك من خالل إنشاء خط املعدل ،ينبغي تنفيذ مشاريع جديدة للبنية
التحتية.
أنابيب جديد للغاز.
توجد توقعات متواضعة فيما يتعلق بزيادة
العالقات التجارية وتطوير ممرات نقل
البضائع يف مرحلة ما بعد رفع العقوبات.

املستوى احلايل لتدفق االستثمار
األجنبي املباشر من إيران وإليها
حمدود.

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اجلدول  :3-5االنعكاسات اإلقليمية لتخفيف اجلزاءات املفروضة على إيران بالنسبة للبلدان املستوردة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
الغاز

التجارة غير النفطية

الروابط املالية واالستثمار

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
أفغانستان

شريك جتاري مهم — أحجام كبيرة من التجارة روابط مالية رسمية ضعيفة — من
غير املرجح أن تتغير كثيرا.
من خالل قنوات غير رسمية (ومن ثم مل يكن
للعقوبات تأثير ضخم).

جيبوتي

جتارة حمدودة ،وال يتوقع أن تتحسن كثيرا.

مصر

جتارة حمدودة بين البلدين.

األردن

جتارة حمدودة ،وال يتوقع أن تتحسن كثيرا.

لبنان

من شأن العالقات التجارية أن تتحسن مع رفع كانت البنوك ستستفيد من بعض
أعمال املعامالت اإلضافية من
العقوبات ،والسيما أن لبنان كان قد وقع يف
العام  17 ،2010اتفاقا يتعلق بالتجارة الثنائية عمالء إيرانيين ،بالنظر إىل عدم
قدرة البنوك اإليرانية على استخدام
مع إيران ،بعضها يف قطاعي النفط والغاز.
نظام ’’سويفت‘‘ .ولكن ال يتوقع أن
يؤثر ذلك كثيرا على ربحية البنوك.

موريتانيا

جتارة حمدودة ،وال يتوقع أن تتحسن كثيرا.

املغرب

جتارة حمدودة ،وال يتوقع أن تتحسن كثيرا.

باكستان

تونس

تدفقات استثمارية منخفضة — ال
يتوقع أن تتغير كثيرا.

جتارة حمدودة ،وقد زادت بدرجة ما خالل فترة كانت التدفقات الرأسمالية ضئيلة
يمكن أن يؤدي رفع
العقوبات إىل استكمال خط تطبيق العقوبات  -ويمكن أن حتل حملها بلدان جدا قبل بدء تطبيق العقوبات
أخرى ذات تكاليف أقل يف مرحلة ما بعد رفع وبعدها  -وال يتوقع أن تزيد كثيرا.
أنابيب الغاز ،مع حتقق
العقوبات.
منافع لسوق الطاقة يف
باكستان.
جتارة حمدودة ،وال يتوقع أن تتحسن كثيرا.

روابط مالية ال تذكر.

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى
أرمينيا

تضررت التجارة الثنائية املهمة من العقوبات.
ويمكن إحياء التجارة ،ال سيما من خالل إنشاء
خط للسكك احلديدية بين البلدين.

جورجيا

جتارة حمدودة يف الوقت احلايل ،ولكن يمكن أن
تزيد يف األجل املتوسط ،وخصوصا إذا رغبت
إيران يف تنويع طرق جتارتها.

جمهورية
قيرغيزستان

التجارة ال تذكر يف الوقت احلايل ،ومن شأن
إنشاء خط للسكك احلديدية (يربط أفغانستان
والصين وإيران وقيرغيزستان وطاجيكستان)
وتوقيع اتفاق للتجارة التفضيلة إعطاء دفعة
للتجارة.

طاجيكستان

كانت الصادرات اإليرانية تنمو أثناء فترة
العقوبات ،بينما ظلت الواردات يف مستوى ثابت.
ويف حال تم تطوير البنية التحتية الالزمة ،يمكن
أن تستفيد طاجيكستان من التداعيات اإليجابية
من خالل قنوات بلدان ثالثة ،مثل زيادة التجارة
بين إيران وجنوب آسيا وآسيا الوسطى.

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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توقف االستثمار األجنبي املباشر
منذ عام  ،2011ويمكن أن يزيد
يف مرحلة ما بعد رفع العقوبات.
ويتوقع أن يزيد التعاون يف جمال
الطاقة (صادرات الغاز ،النقل) فقط
إذا تم تنفيذ إستثمارات كبيرة.

النفط
يتوقع أن تؤدي الزيادة املتوقعة
يف إنتاج إيران من النفط إىل
ضغوط باجتاه خفض أسعار
النفط ،على نحو تستفيد منه
البلدان املستوردة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وتنخفض يف هذه احلالة فواتير
استيراد الطاقة ،وحيثما تمرر
آثار انخفاض أسعار النفط إىل
املستخدمين النهائيين ،تتراجع
تكاليف اإلنتاج ويرتفع الدخل
املتاح لإلنفاق .ويؤثر انخفاض
أسعار النفط سلبا على روسيا
والبلدان املصدرة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغنستان وباكستان،
وهو ما يمكن أن ينطوي على
آثار إرتدادية سلبية على
البلدان املستوردة للنفط يف
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان،
بالترتيب.

 -6كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها
املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
أثار هبوط أسعار النفط ،من خالل تأثيره السلبي على االقتصادات املعتمدة على النفط ،تساؤالت بشأن استقرار القطاع املايل يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى .وتظهر اخملاطر بوضوح أكبر يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث تفاقم التأثير
الناجم عن صدمة أسعار النفط بفعل التداعيات من التطورات االقتصادية يف روسيا وصدمات أخرى ،يف سياق ازدادت فيه بالفعل
مواطن الضعف لدى البنوك .ومع بقاء أسعار النفط على مستواها املنخفض ،يمكن أن تدخل بعض البنوك يف حالة عسر ،ال سيما يف
البلدان التي ال يتوفر فيها سوى جمال حمدود للسياسات املضادة لالجتاهات الدورية و/أو تتسم أطرها التنظيمية والرقابية بالضعف.
وحتى يتسنى تخفيف حدة اخملاطر التي تهدد االستقرار املايل ،فمن الضروري مواصلة السياسات االقتصادية الكلية السليمة ،وتكثيف
اإلشراف الرقابي ،وتعزيز أطر السالمة االحترازية وأطر إدارة األزمات ،واحلد من مكامن اخلطر يف البنوك ،ال سيما الدولرة.

تترتب على تراجع أسعار النفط انعكاسات مهمة بالنسبة
القتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة
القوقاز وآسيا الوسطى وقطاعاتها املالية .ففي البلدان
املصدرة للنفط ،يؤدي انخفاض أسعار النفط إىل إضعاف
امليزانيات العمومية لشركات النفط واحلكومات ويزيد من
خماطر االئتمان وخماطر السيولة للبنوك من خالل تأثيره
السلبي على االقتصاد ككل .ويف البلدان التي تملك فيها
احلكومة أو شركات النفط حصص األغلبية يف البنوك
املصنفة ،مثل بلدان جملس التعاون اخلليجي ،يمكن أيضا
أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إىل إضعاف القوة اجلوهرية
للبنوك ورفع تكاليف التمويل للبنوك التي تلجأ اىل األسواق
الدولية لتمويل أنشطتها .ويف البلدان املستوردة للنفط ،يترتب
على انخفاض أسعار النفط تأثي ٌر إيجابي على االقتصاد
ولكن يمكن أن تؤدي التداعيات السلبية من شركاء التجارة
املعتمدين على النفط إىل انتقاص هذه املنافع جزئيا .ويؤدي
وقوع صدمات متزامنة أخرى ،مثل اشتداد الصراعات يف
عدد من البلدان غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أو التداعيات من روسيا
إىل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،إىل زيادة تأثير انخفاض
أسعار النفط.
ويناقش هذا الفصل تأثير حدوث انخفاض مستدام يف أسعار
النفط على االستقرار املايل يف بلدان منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى كما يناقش
السياسات التي تهدف إىل تخفيف حدة اخملاطر االقتصادية
الكلية .وهو يحدد القنوات الرئيسية النتقال اآلثار ،ومواطن
إعداد إينوتو لوكونغا (رئيس الفريق) ومعز السويسي ومساهمات من
قصي الكنيزي وكيي شونغ وبريثا ميترا ورفيق سليم وسعد قيوم
وأندريا سانتوس وبرونو فرساي .وقدم الدعم البحثي مارك فيشر
وغريغوري هادجيان وبرايان هيالند وجوناه روزنثال.
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الضعف ،وحلقات اآلثار املرتدة التي يمكن أن تعظم من
تأثير تراجع أسعار النفط على النظم املصرفية ،وكذلك ثغرات
البيانات التي يمكن أن تعيق الرقابة الفعالة على القطاع
املايل .ويناقش هذا الفصل أيضا خيارات السياسات لتخفيف
حدة اخملاطر املالية الكلية للبنوك .ويغطي التحليل  21بلدا،
منها  14بلدا مصدرا للنفط وسبعة بلدان مستوردة له .وتم
استبعاد ليبيا والسودان بسبب قصور البيانات .وبالنسبة
للبلدان املستوردة للنفط ،اقتصر التحليل على البلدان التي يعد
شركاؤها التجاريون الرئيسيون مصدِّرين صافيين للنفط.

كيف يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار
النفط على النظم املصرفية يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة
القوقاز وآسيا الوسطى؟
يف جملس التعاون اخلليجي ،يمثل تباطؤ اإلنفاق احلكومي
خطراُ رئيسياُ على النظم املصرفية ولكن حتى اآلن جرى
احتواؤه .فاإلنفاق احلكومي على البنية التحتية هو القوة
الدافعة لنمو إجمايل الناجت احمللي غير النفطي والقروض
املصرفية املقدمة لكيانات القطاع العام ومقاويل القطاع
اخلاص ،الذين يؤثر أداؤهم بدوره على خماطر االئتمان لدى
البنوك .أما القوة الدافعة للقروض املصرفية املقدمة لألسر
املعيشية فهو نمو األجور يف القطاع العام .ونظرا ألن معظم
بلدان جملس التعاون اخلليجي لديها احتياطيات وقائية كبيرة،
فإن تباطؤ اإلنفاق احلكومي فيها ،استجابة النخفاض أسعار
النفط ،يتوقع أن يكون تدريجيا ،مما يحد من خماطر االئتمان
(الفصل  .)4وعالوة على ذلك ،فقد تم تعزيز أطر السالمة
االحترازية لتمتثل لقواعد اتفاقية بازل الثالثة .ويبقى مع ذلك
شاغل ،وهو أنه من املمكن أن تتعاظم خماطر السيولة نتيجة
الرتفاع تركزات القروض املقدمة ألفراد من املقترضين و/أو

 -6كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة  MENAوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٦

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ

اﻻﻧﻜﺸﺎف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

)وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ٪ ،ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻮداﺋﻊ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ (٢ ٢٠١٤

اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
إﻳﺮان
اﻟﻴﻤﻦ

ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أذرﺑﻴﺠﺎن

CCAOE

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

٢٠

١٠

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ

٤٠

٢٠

أذرﺑﻴﺠﺎن

٦٠

٣٠

CCAOI

CCAOE

ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
اﻷردن

٨٠

٤٠

MENAOI

اﻟﻴﻤﻦ

١٠٠

٥٠

Non-GCC
MENAOE

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
ﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

Non-GCC
MENAOE

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

)اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻗﺮوض اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ٪ ،ﻣﻦ ﳎﻤﻮع
اﻟﻘﺮوض ،ﻧﻬﺎﻳﺔ (١ ٢٠١٤

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺪوﻟﺮة ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص

)اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻮي  ،٪ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة (٢٠١٤-٢٠١٢

٤٥

)اﻟﻮداﺋﻊ/اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ٪ ،ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻮداﺋﻊ/اﻟﻘﺮوض،
آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(
اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻘﺮوض

٨٠
٦٠

٣٠

٤٠
١٥

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
اﻷردن

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻴﻤﻦ

ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﻟﺒﻨﺎن
اﻷردن
ﻣﺼﺮ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

CCAOI

CCA OE

MENAPOI

ﻗﻄﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻤﺎن

CCA OI

CCA OE

MENAOI

Non-GCC
MENAOE

ﺻﻔﺮ

٢٠
ﺻﻔﺮ

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

 :Non-GCC MENAOEاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﺎرج ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ؛  :MENAOIاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛
 :CCAOEاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ؛  :CCAOIاﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.

 ١ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻧﻜﺸﺎف اﻟﻘﺮوض .وﻻ ﻳﺆﺧﺬ اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت او اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
 ٢ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧﺮى.

لقطاعات بعينها ،ال سيما القطاعات احلساسة حلركة الدورة
االقتصادية ،مثل القطاع العقاري وقطاع التشييد (الشكل
البياين  1.)1-6وبالنظر إىل املصداقية املتصورة لربط أسعار
الصرف تكون خماطر أسعار الصرف حمدودة.
 1تظل انكشافات البنوك غير المباشرة للقطاع العقاري كبيرة
من خالل الضمانات ومن خالل االستثمارات المتنامية للقطاع
المصرفي اإلسالمي .وال ترصد القياسات الحالية االنكشافات غير
المباشرة للقطاع العقاري ،ال سيما في البلدان التي يكون للبنوك
اإلسالمية فيها وجود كبير ،ألنه يسمح للبنوك بإنشاء شركات
فرعية ألغراض االستثمار.

وتكون خماطر االستقرار املايل أعلى يف البلدان املصدرة
للنفط غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وال تزال مواطن الضعف كبيرة
يف البنوك ،يف حين تظل القدرة على احلد من اخملاطر حمدودة
بشكل عام بسبب ضآلة االحتياطيات الوقائية أو عدم القدرة
على استخدامها ،وضعف أطر السالمة االحترازية الكلية وأطر
إدارة األزمات أو عدم وجودها أساساُ .ففي اجلزائر والعراق،
تتزايد خماطر االئتمان والسيولة على حد سواء نتيجة العتماد
البنوك على الودائع املرتبطة بإيرادات النفط (الشكل البياين
 )1-6وانكشافها للمؤسسات اململوكة للدولة ،التي يدفع النفط
أداءها على خلفية ضعف حوكمة الشركات لكل من البنوك
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
واملؤسسات اململوكة للدولة .ويف إيران ،يؤدي نفوذ الدولة يف
النظام املصريف للبلد يف الغالب إىل إضعاف معايير تقديم
التمويل ،وهو ما يهدد جودة األصول .والقطاعات املصرفية
يف العراق واليمن منكشفة أيضا خملاطر االئتمان السيادي
وخماطر السيولة الناشئة عن االنكشافات الزائدة لالئتمانات
املقدمة للحكومات املعتمدة على النفط ،التي ضعفت مراكزها
املالية .ويؤدي وجود ثغرات يف أطر السالمة االحترازية إىل
احلد من جمال تخفيف حدة اخملاطر.
ويف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،تواجه النظم املصرفية انكشافات لصدمات أسعار
النفط من خالل روابطها بالبلدان املصدرة للنفط ،ال سيما
بلدان جملس التعاون اخلليجي .وتدعم التحويالت الواردة
من بلدان اجمللس (اإلطار  )1-2السيولة يف النظم املصرفية
وأسواق النقد األجنبي ،ال سيما يف األردن ولبنان ،وبدرجة أقل
يف مصر؛ وحتصل األخيرة على منح رسمية كبيرة من جملس
التعاون اخلليجي .ويمكن أن تؤدي مستويات الدولرة الكبيرة
(الشكل البياين  ،)1-6وتزايد نسبة القروض املتعثرة ،وشدة
انكشاف البنوك للدين السيادي إىل زيادة خماطر االستقرار
املايل يف حالة حدوث تباطؤ حاد يف اقتصادات جملس
التعاون اخلليجي .كما أن االنكشاف كبير لقطاعي العقارات
والتشييد احلساسين للتغيرات الدورية يف بعض البلدان .ومع
وجود ثغرات يف أطر السالمة االحترازية ،تصبح اخملاطر أعلى.
وتتأثر النظم املصرفية يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
من خالل قنوات متعددة للمخاطر .فالتأثير الناجم عن
انخفاض أسعار النفط ،إىل جانب التداعيات من تباطؤ النشاط
االقتصادي يف روسيا وانخفاض أسعار صرف العمالت
اخملتلفة (الفصالن  3و  )7والزيادات التي حصلت يف أسعار
الفائدة استجابة الرتفاع معدل التضخم يف بعض البلدان ،مل
تسفر فقط عن زيادة خماطر االئتمان والسيولة وإنما أدت أيضا
إىل زيادة خماطر أسعار الصرف واملالءة للبنوك يف منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى .وتؤدي استراتيجيات التمويل لدى
البنوك – القائمة على وساطة الودائع الدوالرية واإلقراض
بالعملة األجنبية ملقترضين يفتقرون إىل التغطية التحوطية
النكشافاتهم بالعمالت األجنبية — إىل زيادة اخملاطر
التي تواجهها البنوك .وإضافة إىل ذلك ،أدى النمو السريع
يف االئتمان املقدم للقطاع اخلاص يف السنوات السابقة
على صدمة أسعار النفط األخيرة — يف أرمينيا وأذربيجان
وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان – إىل زيادة
احتماالت تدهور جودة األصول يف االقتصادات املتباطئة2.
 2يعكس النمو في االئتمان الى حد ما آثار تغير أسعار صرف
العمالت ،وهو ما يعني ضمنا أن عبء الدين على المقترضين
بالعملة األجنبية قد زاد بصورة كبيرة ،مما يرفع من احتماالت
التقصير عن السداد.
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وتزيد أيضا خماطر االئتمان نتيجة لضعف احلوكمة لدى
البنوك واملؤسسات اململوكة للدولة املتلقية لالئتمان
(طاجيكستان) .وتؤدي حاالت التأخير يف تسوية القروض
املتعثرة املوروثة من فترات ماضية ومشكالت املالءة التي
تعانيها بعض البنوك إىل زيادة حدة اخملاطر على االستقرار
يف عدد من البلدان (أذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان).
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي وجود ثغرات مهمة يف أطر
السالمة االحترازية وأطر إدارة األزمات إىل احلد من جمال
التسوية املنظمة للمشكالت التي تواجهها بعض البنوك ،يف
حال حتقق تلك اخملاطر.

كيف تأثرت سالمة البنوك حتى اآلن؟
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
تبين مؤشرات السالمة املالية األخيرة إىل تراجع سالمة
البنوك لدى عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (الشكل
البياين  3.)2-6فاالجتاه العام يشير إىل تزايد نسب
القروض املتعثرة ،مع تراجع الربحية ،ورغم أن نسب
كفاية رأس املال ال تزال مرتفعة ،فإنها تتراجع حاليا
يف معظم البلدان 4.واتسعت املراكز املكشوفة بالنقد
األجنبي ،ومن ثم أدى انخفاض أسعار الصرف إىل زيادة
خسائر إعادة التقييم وتناقص رأس املال ،إضافة إىل
نشوء خماطر ائتمان غير مباشرة من املقترضين بالعملة
األجنبية .وتراجع أيضا نمو االئتمان املقدم للقطاع
اخلاص يف جميع بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،ال
سيما بالقيمة احلقيقية للدوالر.
وربما تهون املؤشرات اجململة املعاصرة من تقدير مدى
التدهور يف سالمة البنوك .ومن املرجح أن تنعكس الصدمات
االقتصادية األخيرة يف أعداد القروض املتعثرة مع فترة
تأخير .وقد بدأت بعض البنوك يف إعادة هيكلة قروضها
(أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان) .وهناك مبالغة يف
تقدير قوة امليزانيات العمومية للبنوك بسبب أوجه القصور
يف تصنيفات القروض ورصد اخملصصات لها (أذربيجان
وكازاختسان وطاجيكستان) والقيام بحذف بعض القروض

 3في بعض الحاالت ،تؤثر الفروق في تعريف مؤشرات السالمة
المالية و/أو قياسها إمكانية مقارنتها عبر البلدان.
 4تبدو النظم المصرفية في أوزبكستان وتركمانستان ،حيث ظل
النمو االقتصادي قويا ،أكثر استقرارا.

 -6كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة  MENAوCCA
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٦

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﰲ ﺳﻼﻣﺔ وأداء اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
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أرﻣﻴﻨﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

من أرصدة القروض املتعثرة 5.ويشير حتليل كل بنك على حدة
أيضا إىل تشتت أداء البنوك6.
وكان النخفاض أسعار الصرف تأثير سريع وعميق بوجه
خاص على سالمة النظم املصرفية ،وذلك بسبب مستويات
الدولرة الكبيرة يف امليزانيات العمومية للبنوك واملقترضين.
ورغم أن تخفيض أسعار الصرف ساعد على احلفاظ على
 5في كازاخستان ،يتم في الغالب تعزيز القروض المصرفية بضمانات
عقارية ،إال أن البنوك ال تعيد تقييم الضمانات في الوقت المناسب ،وتستند
التقديرات عموما إلى أسعار مرتفعة سابقة .كذلك ،يعزى التراجع األخير في
نسب القروض المتعثرة إلى سحب ترخيص مزاولة العمل المصرفي من بنك
 BTA Bank JSCوحذف عقبتي الضرائب والمحاسبة وغيرها من العقبات
القانونية لعمليات الشطب والتحويالت لكيانات ذات غرض خاص وليس
إلى تحسن جودة األصول .وفي أذربيجان ،هناك تهوين في تقدير نسب
القروض المتعثرة ألن الجزء غير المسدد من األصل والفائدة فقط ،ولس
مقدار القرض الكامل ،هو الذي يدرج في بيانات القروض المتعثرة.

االحتياطيات6الدولية وحتسين مراكز املالية العامة ،فإن
االنخفاضات الفعلية واملتوقعة يف أسعار الصرف تسببت
يف دولرة الودائع ،مع خفض الطلب على القروض بالعمالت
األجنبية (الشكل البياين  .)2-6ويؤدي اتساع عدم التوافق يف
مراكز العمالت بين األرصدة واخلصوم املصرفية إىل زيادة
خسائر إعادة التقييم التي تنتقص من رؤوس أموال البنوك
وتقيد القروض بالعملة احمللية يف غياب أدوات التحوط التي
في أذربيجان وكازاخستان ،انخفض مستوى رأس المال في بضع
البنوك دون الحد القانوني ،في حين تراجع التناقص في رأس المال
المصرفي في أرمينيا نتيجة لضخ رؤوس أموال جديدة امتثاال لرأس المال
اإللزامي القانوني الجديد .وفي طاجيكستان أدى وضع ودائع حكومية
وودائع بالنقد األجنبي من بنك طاجيكستان الوطني في بنوك مصرفية
طوال عام  2014إلى دعم سيولة عدة بنوك (راجع التقريرين القطريين
لصندوق النقد الدولي  241/15و 65/15؛ والنشرتين الصحفيتين
 265/15و .)268/15
6
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تسمح بتغطية االنكشافات .وأدى أيضا انخفاض سعر الصرف
إىل زيادة خماطر االئتمان غير املباشرة بين املقترضين
بالعملة األجنبية .وأدى ارتفاع دولرة الودائع ،وهروب الودائع
— والسياسات الرامية إما إىل إنهاء انخفاض سعر الصرف
أو التضخم — إىل تشديد أوضاع السيولة بالعملة احمللية يف
عدد من البلدان (أرمينيا وكازاخستان).
واستهدفت استجابات السياسات موازنة األهداف املتمثلة
يف تيسير تصحيح أوضاع االقتصادات للتكيف مع
الصدمات اخلارجية الكبيرة مع احلفاظ على االستقرار
املايل (اإلطار  .)2-3وإضافة إىل تدابير التدخل أو التدابير
اإلدارية الرامية إىل تخفيف حدة ضغوط أسعار الصرف،
قامت عدة بلدان (أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان) بتوفير
السيولة للبنوك وسط تقلب الودائع ،أو حماولة تيسير أوضاع
السيولة بوجه عام من خالل خفض االحتياطي اإللزامي
(أذربيجان) ،أو وضع الودائع احلكومية والودائع بالنقد
األجنبي يف بنوك جتارية (طاجيكستان) .وانتهجت تدابير
أخرى شملت استخدام مبادالت النقد األجنبي إلتاحة القدرة
على التحوط من انكشافات الودائع املقومة بالعملة احمللية
«التنغي» يف حالة كازاخستان؛ وزيادة االحتياطي اإللزامي
بالنقد األجنبي ملعاجلة ارتفاع دولرة الودائع وزيادة
رأس املال اإللزامي للبنوك (أرمينيا)؛ وخفض االحتياطي
اإللزامي خلسائر القروض بالنسبة للقروض املعاد هيكلتها
(أذربيجان)7.

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أبدت النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا قدرة أكبر على الصمود إجماال ،إال أن هناك حالة
عدم جتانس كبيرة بين البلدان من حيث أداء البنوك ومواطن
الضعف فيها (الشكل البياين  .)3-6وال تزال نسب كفاية رأس
املال مرتفعة ونسب القروض املتعثرة منخفضة ،باستثناء
البلدان التي كانت مستويات القروض املتعثرة فيها مرتفعة
قبل وقوع الصدمات األخيرة .وقد بدأ نمو الودائع يف البلدان
املصدرة للنفط (اجلزائر وإيران وعمال وقطر واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة) يعتدل ،ولكن ال تزال
السيولة املصرفية مرتفعة .إال أن وتيرة االئتمان تتراجع يف
الوقت احلايل ،عدا يف قطر حيث يتزايد الطلب على االئتمان
 7يمكن أيضا أن يؤدي خفض المخصصات للقروض التي أعيدت
هيكلتها إلى تشجيع البنوك على إعادة التفاوض بشأن القروض مع
المقترضين بدال من قيد قروض متعثرة جديدة.
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وواصلت القطاعات املصرفية يف بلدان جملس التعاون
اخلليجي أداءها القوي ،على نحو دل على صالبة األساسيات
االقتصادية وانخفاض مستويات مكامن اخلطر يف البنوك.
ورغم أن صدمة أسعار النفط انتقصت من فوائض املالية
العامة واحلسابات اخلارجية ،فقد ظل تأثيرها على النشاط
االقتصادي حمدودا نظرا ألن وجود احتياطيات مالية
كبيرة أتاح للحكومات تفادي خفض اإلنفاق العام بصورة
حادة ،مما عزز من ثقة املستهلكين واملستثمرين وخفف من
حدة تراجع أسعار األسهم يف البورصات احمللية (الفصالن
 1و  .)4ويوجه اإلقراض املقدم لألسر املعيشية ملوظفي
القطاع العام بصورة غالبة ،نظر لعدم تأثر دخولهم بتراجع
أسعار النفط .واستفادت البنوك مع وفرة الودائع بالتجزئة
يف حين أدى توافر التمويل إىل احتواء عمليات السحب التي
تقوم بها احلكومة من الودائع املصرفية.
ويف البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
كان أداء القطاعات املصرفية متباينا ،مما دل على وجود
مكامن خطر هيكلية قبل وقوع صدمة أسعار النفط .ففي
اجلزائر ،انخفض سعر الصرف وتباطأ النشاط االقتصادي،
إال أن الضوابط املفروضة على انكشافات البنوك ألسعار
الصرف والقيود اإلدارية على اإلقراض لألسر املعيشية
كبحت خماطر أسعار الصرف وخماطر االئتمان لدى البنوك.
ويف إيران ،ظهرت توترات يف النظام املصريف نتيجة آلثار
العقوبات وملسائل تتعلق بحوكمة البنوك ،يف حين كان
تأثير انخفاض أسعار النفط أقل وضوحا .ويف العراق،
أدى تباطؤ النشاط االقتصادي وأزمة املالية العامة،
الناشئان عن انخفاض أسعار النفط وتمرد تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام ،إىل زيادة خماطر االستقرار
املايل مع زيادة عمليات تمويل املالية العامة من البنوك.
ويف اليمن ،أدى انخفاض أسعار النفط ،إىل جانب اشتداد
الصراعات ،إىل إضعاف مركز املالية العامة وزيادة حدة
خماطر االئتمان السيادي وخماطر السيولة للبنوك ،بسبب
انكشافات البنوك الكبيرة على الديون احلكومية.
واستفادت النظم املصرفية يف البلدان املستوردة للنفط
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من التطورات
األخيرة يف األداء االقتصادي .وأدى انخفاض أسعار النفط
إىل احلد من خماطر املالية العامة يف حين ساعد استمرار
نمو اإلنفاق العام يف بلدان جملس التعاون اخلليجي
على احلفاظ على مستوى التدفقات الداخلة من حتويالت
العاملين ودعم سيولة املصارف.
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إىل أي مدى يمكن أن تتأثر البنوك يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة
القوقاز وآسيا الوسطى ببقاء أسعار النفط
على مستوياتها املنخفضة؟
مع وجود توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها املنخفضة،
ستظل هناك حتديات تفرضها البيئة االقتصادية التي تواجهها
البنوك يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .فالبنوك تستمد معظم دخلها من السوق احمللية ومن
اإلقراض الذي تقدمه لألسر املعيشية والقطاع غير النفطي (الشكل
البياين  .)4-6ويرجح بالتايل أن يؤدي حدوث تباطؤ أكثر حدة يف
النشاط االقتصادي أن يزيد خماطر االئتمان .ويمكن أن تتعاظم هذه
اخملاطر بسبب تركزات القروض القطاعية (القطاع العقاري وقطاع

التشييد) والقروض املقدمة لفرادى املقترضين .ويف حالة تراجع
أسعار النفط بدرجة أكبر ،يمكن أيضا أن يتباطأ نمو الودائع وتقل
القروض املقدمة للقطاع اخلاص ،حتى إذا اعتدلت خماطر السيولة
من خالل تسهيالت البنك املركزي.
وتؤكد التحليالت االقتصادية القياسية التي أجريت على املستوى
القطري العالقة القوية بين أسعار النفط وأداء البنوك يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
ورغم أن مدى توافر البيانات يقيد التحليل االقتصادي القياسي،
فإن التحليل يؤكد أن نمو إجمايل الناجت احمللي هو العامل األكثر
تأثيرا على نمو القروض املتعثرة .وتؤثر أسعار النفط على القروض
ً
املتعثرة أساسا من خالل إجمايل الناجت احمللي ،ويف بعض احلاالت
من خالل متغيرات اقتصادية أخرى مثل أسعار الصرف (دراسة
 .)Duma, 2015ويحدث هذا التأثير مع فترات تأخير كبيرة ولكنه
مستمر (دراسة .)Espinoza and Prasad, 2010
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ﺑﻨﻮك ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺑﻨﻮك ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻛﺒﺮ  ٦٠ﺑﻨﻜﺎ ﻣﻦ  ١١ﺑﻠﺪا .وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﺰى اﻟﺪﺧﻞ اﶈﻠﻲ
ﻟﺒﻌﺾ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ( إﱃ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ
اﻗﺘﺼﺎدات أﺧﺮى ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ويف بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ،تمثل أسعار الصرف عامال
مهما من العوامل احملددة لنسبة القروض املتعثرة .وتمثل
أسعار الفائدة عامال مهما بالنسبة جلورجيا يف حين يمثل
مهما لنسبة القروض املتعثرة يف أذربيجان.
ال
التضخم عام ً
ً
ويف طاجيكستان ،حيث يعتمد االقتصاد بدرجة كبيرة على
تدفقات حتويالت العاملين من روسيا ،يفرض قطاع الشركات
خماطر ائتمان أكبر من اخملاطر التي يفرضها قطاع األسر
املعيشية ،رغم أن تراجع التحويالت له تاثير كبير على جودة
األصول املصرفية .ويمكن أن تساعد حتويالت العاملين من
روسيا على تفسير ديناميكية نمو إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي يف البلدان املعتمدة على هذه التحويالت مثل
طاجيكستان8.
ويف بعض النظم املصرفية يف بلدان منطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا ،تمثل الروابط املالية اخلارجية قناة مهمة
النتقال الصدمات .وعلى مستوى جملس التعاون اخلليجي،
نظرا ألن بنوك البحرين ال تشمل بنوك التجزئة فحسب وإنما
بنوك اجلملة ،فإن التأثير اجلغرايف األوسع للمجموعة األخيرة
من البنوك يحد من تأثير نمو إجمايل الناجت احمللي يف الداخل
على القروض املتعثرة (دراسة Blotevogel and Sidahmed
 .)2013ويف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (مصر) ،تؤثر التدفقات الرأسمالية الداخلة
غالبا على جودة أصول البنوك ،مما يؤكد على أهمية الروابط
املالية اخلارجية (دراسة .)Love and Ariss, 2013
 8راجع دراسة ) ،Duma (2015وتقرير ) ،IMF (2015bودراسة
).Kryshko (2015
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وتشير هذه النتائج إىل أنه على الرغم من تزايد اخملاطر على
وضوحا يف منطقة القوقاز وآسيا
االستقرار حاليا بصورة اكثر
ً
الوسطى بالدرجة األوىل ،فعلى األفق األطول قد ال تكون النظم
املصرفية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف مأمن
كذلك .وتشير فترات التأخير واالستمرار التي تؤثر بها حاالت
تباطؤ النشاط االقتصادي على خماطر االئتمان إىل أن التداعيات
املالية الكلية من انخفاض أسعار النفط ربما مل تؤثر بشكل كامل
بعد ومن احملتمل أن تتدهور جودة االئتمان بدرجة أكبر.
•بالنسبة للبنوك يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى،
زادت بدرجة أكبر احلساسية النخفاض أسعار النفط
بسبب ضعف امليزانيات العمومية للبنوك واملقترضين،
واآلثار غير اخلطية للصدمات االقتصادية الكلية على
البنوك ،وضعف االحتياطيات الوقائية الالزمة لتجاوز
الصدمات — ال سيما تخفيف حدة خماطر السيولة يف
نظم البنوك املدولرة — والثغرات يف األطر الرقابية.
واستشرافا للمستقبل ،تواجه البنوك أيضا بيئة تشغيلية
متزايدة التحديات ناشئة عن تباطؤ النشاط االقتصادي
يف اقتصاداتها احمللية ولدى شركاء جتاريين رئيسيين
مثل روسيا والصين.
•تنطلق النظم املصرفية يف بلدان جملس التعاون اخلليجي
من مركز قوة ،بما يف ذلك يف سياسات السالمة االحترازية
الكلية واإلشراف على البنوك ،إال أن استمرار فترة أسعار
النفط املنخفضة يمكن أن يزيد من حدة اخملاطر على
االستقرار املايل إذا تم تقليص االستثمار العام بصورة
حادة أو إذا تراجعت أسعار العقارات .ومن املمكن أيضا
أن حتدث آثار مرتدة سلبية من النظام املصريف على
االقتصاد احلقيقي ،من خالل تراجع نمو االئتمان ،مع
تشديد أوضاع السيولة ،نظرا ألن الودائع املتصلة بالنفط
تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل البنوك (الشكل البياين .)1-6
•يف البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،تتعاظم اخملاطر على النظم املصرفية نتيجة
لهيمنة البنوك اململوكة للدولة ،املعتمدة على الودائع
املتصلة بالنفط واملنكشفة للمؤسسات اململوكة للدولة
(اجلزائر والعراق) .ومع تزايد ضغوط املالية العامة
تتفاقم حدة هذه اخملاطر (العراق واليمن).
•ويف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة شمال إفريقيا
والشرق األوسط (مصر واألردن ولبنان) ،يمكن أن يؤثر
تباطؤ النمو يف بلدان جملس التعاون اخلليجي على
حتويالت العاملين يف اخلارج والودائع املصرفية ،مع
حدوث تداعيات إىل أسواق االئتمان املصريف وأسواق
النقد األجنبي .وستتزايد اخملاطر على االستقرار املصريف
يف حال خضوع أسعار الصرف للضغوط ،بالنظر إىل
وجود مستوى غير ضئيل من الدولرة.

 -6كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط واستمرار مستواها املنخفض على النظم املصرفية يف منطقة  MENAوCCA
وتسلط اختبارات القدرة على حتمل الضغوط الضوء على
تشابه الفروق بين النظم املصرفية يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى من حيث
قدرة النظم املصرفية على الصمود ومن حيث تشتت اخملاطر
على مستوى البنوك .وبوجه عام ،تشكل خماطر االئتمان أهم
اخملاطر على النظم املصرفية على اإلطالق ،ال سيما يف منطقة
القوقاز وآسيا الوسطى ،حيث تزداد حدتها نتيجة خملاطر
أسعار الصرف وأسعار الفائدة وخماطر تركز القروض .وتشير
برامج تقييم القطاع املايل لكل من أذربيجان وجورجيا
وكازاخستان 9وطاجيكستان ،وسيناريوهات اختبارات القدرة
على حتمل الضغوط التي أجرتها السلطات القطرية (جمهورية
قيرغيزستان) إىل أنه يف حين تبدي البنوك إجماال قدرة على
الصمود أمام الصدمات ،فإن حدوث صدمات معاكسة يمكن أن
يترك عددا منها برؤوس أموال غير كافية .وهناك أيضا خماطر
التمويل املتصلة بالدولرة ،ويف بعض احلاالت االعتماد على
ودائع غير املقيمين.
ويف املقابل ،فإن اختبارات القدرة على حتمل الضغوط التي
أجريت خالل مشاورات املادة الرابعة ،واالختبارات التي
أجرتها السلطات القطرية يف بلدان جملس التعاون اخلليجي
(الكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات) تشير إىل أن
وجود احتياطيات كبيرة من رأس املال وانخفاض نسب
القروض املتعثرة يوفران وقاية كبيرة ،وإن كانت هناك
بعض البنوك املعرضة خملاطر الصدمات احلادة يف حالة
حدوث تطورات معاكسة .وبوجه عام ،تبين االختبارات أن
إعادة الرسملة املطلوبة هي أعلى يف بلدان منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى منها يف بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا10.
وإىل جانب التأثير املباشر الواقع على االستقرار املايل ،يمكن
أن يؤدي بقاء أسعار النفط على مستويات منخفضة إىل آثار
مرتدة سلبية بين القطاع املصريف واالقتصاد ،يف كل من
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .ويوفر العجز املتزايد يف املاليات العامة املمول من
خالل سندات حكومية حملية يتم ترجيحها بأوزان صفرية
 9بالنسبة لكازاخستان ،تم تحديث تقييمات المخاطر المالية الكلية
في إطار مشاورات المادة الرابعة التي أجريت مؤخرا.
 10لم تستكمل بعد اختبارات القدرة على تحمل الضغوط للبلدان
غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،إال أن تحليل البيانات المصرفية المتاحة يشير إلى
أن البنوك يمكن أن تكون معرضة لمخاطر االئتمان والسيولة وقد
تحتاج الى إعادة رسملة كبيرة .ويمكن أيضا أن تزداد الخصوم
االحتمالية في المالية العامة في البلدان التي تشيع فيها البنوك
المملوكة للدولة .وتواجه البلدان ذات االنكشافات الحكومية الكبيرة
مخاطر سيادية وهناك مبالغة في تقدير احتياطيات رؤوس أموالها
بسبب استخدام أوزان صفرية لترجيح مخاطر السندات الحكومية.

للمخاطر فرصا استثمارية للبنوك ويمكن أن يكون له أثر
إيجابي على رؤوس أموالها .ولكن يف البلدان التي تنخفض
فيها االحتياطيات التي تفوق املستويات احملددة بموجب
القواعد التنظيمية ،يمكن أن يؤدي إقتناء البنوك للسندات
احلكومية إىل مزاحمة القطاع اخلاص ويعجل وتيرة التباطؤ
يف االئتمان مع زيادة عزوف البنوك عن اإلقدام على خماطر
نظرا لتباطؤ النشاط االقتصادي.
االئتمان ً

كيف يمكن أن تساعد السياسات على
احلد من خماطر االستقرار املايل؟
تمثل السياسات االقتصادية الكلية السليمة وزيادة اليقظة
الرقابية عنصرين أساسيين للحد من خماطر عدم االستقرار
املايل يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .ويؤثر انخفاض أسعار النفط على االستقرار
املايل من خالل قنوات أبرزها تأثيره على االقتصاد ككل؛
ولذلك تساعد السياسات االقتصادية الكلية املنشئة للنمو على
تعزيز االستقرار املايل .وينبغي تكميل هذه السياسة بتعزيز
الرقابة على خماطر االئتمان والسيولة واملالءة وبإجراء
اختبارات منتظمة للقدرة على حتمل الضغوط .وينبغي سد
فجوات البيانات لضمان فعالية الرقابة ،ويتعين تعزيز
تدابير السالمة االحترازية؛ وينبغي حتسين التأهب للتعامل
مع إعسار البنوك .وينبغي جتنب التساهل يف تنفيذ شروط
القروض وينبغي الطلب إىل املساهمين أن يوفروا رؤوس أموال
إضافية حيثما تكون هناك حاجة إليه.
وبالنظر إىل الفروق املهمة يف مواطن الضعف املايل يف بلدان
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبلدان منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى ،ينبغي تفصيل أولويات السياسات بحيث
تالئم الظروف القطرية احملددة.
•يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ،توجد ضرورة
بالغة للحد من الدولرة وتعزيز أطر السالمة االحترازية
وأطر إدارة األزمات .وينبغي أن يكون هذان التدبيران
مصحوبين بخطوات ملعاجلة اإلقراض املوجه وحتسين
حوكمة الشركات .ويتطلب احلد من الدولرة التصدي
ألسبابها اجلذرية — أي حتسين مصداقية السياسات
وتطوير األسواق املالية — باإلضافة إىل التفريق بين
رؤوس األموال اإللزامية يف حاالت اإلقراض ملقترضين
يفتقرون إىل تغطية انكشافاتهم (دراسة Ben Naceur,
 .)Hosny, and Hadjian 2015ولتجنب التساهل يف تنفيذ
شروط القروض ،ينبغي رصد خمصصات كافية للقروض
املعاد هيكلتها وفرض حدود على املراكز املفتوحة
بالنقد األجنبي .وينبغي إغالق الفجوات يف البيانات
لتيسير حتليل اخملاطر املالية الكلية.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
•يف جملس التعاون اخلليجي ،توجد مبررات لالهتمام
باآلثار املترتبة على السيولة من جراء انخفاض أسعار
النفط وبالتأثير املتباين لتباطؤ النمو على البنوك
اإلسالمية والتقليدية .ويمكن أن يساعد التنسيق بين البنك
املركزي واحلكومة يف مسألة تمويل العجز احلكومي على
احلد من صدمات السيولة احملتملة .ومن شأن إصدار
فرصا استثمارية تعويضية
سندات حكومية حملية أن يوفر
ً
للبنوك يف حالة تباطؤ االقتصاد ،ويمكن أن يساعد التوازن
يف تكوين اإلصدار بين السندات التقليدية والصكوك على
حتقيق املنافسة العادلة بين البنوك التقليدية والبنوك
اإلسالمية .وتشير انكشافات البنوك الكبيرة للعقارات
إىل ضرورة وضع مقاييس يمكنها أن ترصد بشمول أكبر
اخملاطر التي يواجهها القطاع العقاري وأن تيسر تنفيذ
سياسات السالمة االحترازية الكلية .وينبغي أيضا توسيع
نطاق أدوات السالمة االحترازية الكلية لتعزيز قدرة البنوك
على الصمود ،ال سيما أمام خماطر الدورة االقتصادية
(دراسة .)Arvai and others, 2014
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•يف البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،تشمل األولويات تعزيز أطر السالمة االحترازية
وحوكمة الشركات واحلد من مزاحمة القطاع اخلاص.
وهناك ضرورة ملحة لبدء تطبيق سياسات السالمة
االحترازية الكلية وأطر إدارة األزمات ،وتعزيز التنظيم
والرقابة من أجل ضمان السالمة االحترازية اجلزئية،
وحتسين حوكمة الشركات ،لكل من البنوك واملؤسسات
اململوكة للدولة ،وسد فجوات كبيرة يف البيانات.
•يف البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،توجد ضرورة للجمع بين السياسات
االقتصادية الكلية والتدابير الرقابية وذلك للحد من
اخملاطر التي تهدد االستقرار .وعلى وجه اخلصوص،
توجد حاجة إىل التصدي ملكامن اخلطر املتصلة
بالدولرة ،واالنكشافات للدين احلكومي ،وضعف جودة
األصول ،وأوجه القصور يف أطر السالمة االحترازية.

