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أضواء عىل أهم األحداث يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان
ال يزال هبوط أسعار النفط والرصاعات املستمرة يشكالن عبئا عىل آفاق االقتصاد يف منطقة «الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان» (.)MENAP
فأجواء عدم اليقني الناجمة عن الرصاعات يف العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب يف ضعف الثقة ،بينام يؤثر انخفاض أسعار النفط عىل الصادرات والنشاط االقتصادي
يف البلدان املصدرة للنفط .وتستفيد البلدان املستوردة للنفط من انخفاض أسعاره ،وإن كان ترا ُجع التحويالت التي تتلقاها من العاملني يف البلدان املصدرة للنفط
يعادل جانبا من هذا األثر .وستحقق املنطقة منوا متواضعا هذا العام مبعدل قدره  ،%4.3مع تحسن طفيف متوقع يف عام  .7102لكن هذه التنبؤات تتسم بقدر كبري
من عدم اليقني بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الرصاعات اإلقليمية .ويتعني تحقيق تحوالت هيكلية يف مختلف بلدان املنطقة لتحسني آفاق املدى املتوسط وخلق
فرص عمل جديدة.

البلدان املصدرة للنفط :سعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط
رغم االرتفاعات األخرية يف أسعار النفط – املحرك األسايس آلفاق االقتصاد يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان
– تشري التوقعات إىل بقاء هذه األسعار منخفضة يف السنوات القادمة .ومن املتوقع أن يتباطأ النشاط االقتصادي هذا العام يف منطقة مجلس التعاون الخليجي رغم
استمرار التوسع يف إنتاج الهيدروكربونات .فمن املتوقع أن يؤدي تشديد سياسة املالية العامة وتناقص السيولة يف القطاع املايل إىل تخفيض النمو غري النفطي يف مجلس
التعاون الخليجي إىل  %57.1يف  ،6102هبوطا من  %57.3يف العام املايض .ومن املتوقع أن يتحسن النمو غري النفطي يف مجلس التعاون الخليجي إىل  %3يف العام القادم
مع انخفاض وترية التقشف املايل .وعىل املدى املتوسط ،يُتوقع أن يؤدي تراجع العبء الرضيبي والتحسن الجزيئ يف أسعار النفط إىل ارتفاع النمو غري النفطي يف مجلس
التعاون الخليجي إىل  ،%5.3وهو أقل بكثري من متوسط الفرتة  4102-0002الذي بلغ  .%7وقد تم رفع توقعات النمو الكيل يف إيران إىل  %5.4هذا العام ،نظرا لزيادات
اإلنتاج النفطي التي تحققت برسعة تجاوزت التوقعات يف أعقاب رفع العقوبات الدولية .وال تزال اآلفاق املتوقعة للعراق وليبيا واليمن مرهونة بانحسار الرصاعات
الدائرة هناك.
وير ِّجح ميزان املخاطر كفة التطورات السلبية يف املنطقة .فقد تؤدي إجراءات الضبط املايل ونقص السيولة إىل تأثري سلبي أكرب من املتوقع عىل النمو .وقد تزداد كثافة
الرصاعات اإلقليمية الحالية ،كام ميكن أن يزداد عمق التباطؤ االقتصادي يف الصني مام يزيد من انخفاض أسعار السلع األولية ،بينام يؤدي تشديد السياسة النقدية
األمريكية برسعة تفوق التوقعات إىل زيادة التقلب املايل العاملي ،ومن ثم يقل التمويل الدويل املتاح ،وال سيام مل ُْص ِدري السندات ذات التصنيف االئتامين املنخفض.
ويخضع النمو متوسط األجل الحتامالت مغايرة للتوقعات عىل الجانبني السلبي واإليجايب .فقد تحقق السلطات تقدما أرسع من املتوقع يف تنفيذ خطط اإلصالح الهيكيل.
غري أن هذه الخطط ميكن أن تصادف عقبات بسبب النطاق الواسع الذي يشمله التحول االقتصادي املتوخى ،مام ميكن أن يسبب إرهاقا من كرثة اإلصالح.
وال تزال الجهود جارية منذ العام املايض لتخفيض العجز املايل الكبري ،حيث يُتوقع أن يتحسن عجز املالية العامة غري النفطي اإلجاميل لعام  6102بنسبة تتجاوز  %5من
إجاميل الناتج املحيل غري النفطي .ومن املتوقع أن يظل العجز كبريا رغم اإلجراءات التقشفية التي اتخذت مؤخرا ،مبا يف ذلك إصالحات أسعار الطاقة املحلية التي تستحق
بالرتحيب  -إذ يُتوقع أن تسجل كل البلدان عجزا ماليا قياسيا هذا العام ،وال تتحقق فوائض إال يف العراق والكويت واإلمارات العربية املتحدة بحلول عام  .1202وهناك
حاجة ملزيد من التصحيح املايل ،مام سيتطلب مواجهة خيارات صعبة عىل مستوى السياسات واعتامد تدابري موزونة بدقة لحامية محدودي الدخل.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تعجل البلدان بإجراء إصالحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الهيدروكربونات ،وتعزيز دور القطاع الخاص ،وخلق فرص عمل لقوتها
العاملة املتنامية مبعدل رسيع .وسيتطلب األمر وقتا حتى يتحقق التحول االقتصادي املتوخى كام تحدده خطط التنويع لدى البلدان ،مع أهمية التنفيذ الدقيق واملطرد
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كمفتاح للنجاح .ومع التقدم يف تنويع االقتصاد ،ستظهر الحاجة ملهارات جديدة تهيئ سبيل النجاح للعاملة الجديدة والحالية .وعند تحديث برامج التعليم والتدريب
ينبغي الرتكيز عىل الحد من عدم اتساق املهارات مع متطلبات سوق العمل ،مع استرشاف االحتياجات املستقبلية للقطاع الخاص.

البلدان املستوردة للنفط :سعي حثيث لتعزيز النمو االحتوايئ يف بيئة محفوفة بالتحديات
ساعدت اإلصالحات وانخفاض أسعار النفط مؤخرا عىل تحسني استقرار االقتصاد الكيل يف البلدان املستوردة للنفط يف املنطقة .لكن النمو ال يزال ضعيفا وهشا ،حيث
يُتوقع أن يبلغ  %5.3هذا العام ثم يرتفع إىل  %52.4يف  .7102ومن املتوقع أن يتعزز التعايف الجاري بدعم من التقدم املستمر يف اإلصالحات املخططة ،وانخفاض العبء
الرضيبي ،وزيادة الطلب الخارجي ،وخاصة من منطقة اليورو .غري أن املعوقات الهيكلية الباقية من املرجح أن تُبْقي النمو منخفضا عىل املدى املتوسط بدرجة ال تساعد
عىل معالجة البطالة املرتفعة وتعزيز احتوائية النمو.
وباإلضافة إىل ذلك ،تخيم عىل اآلفاق بعض املخاطر .فبطء التحسن يف خلق فرص العمل ومستويات املعيشة ميكن أن يفاقم االحتكاكات االجتامعية-السياسية ،كام
ميكن أن يضعف التعايف الجاري إذا حدثت نكسات يف عمليات التحول السيايس ومسرية تنفيذ اإلصالحات .وقد يتسبب احتدام الرصاعات اإلقليمية يف تكثيف التداعيات
املعاكسة .كذلك ميكن أن ينخفض التمويل املتاح بسبب ضيق األوضاع املالية العاملية – يف سياق جهود الصني الستعادة توازن النمو ،وعودة أسعار الفائدة األمريكية
إىل مستوياتها الطبيعية ،و/أو تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األورويب .ومن حيث احتامالت تجاوز التوقعات ،ميكن أن تزداد الصادرات برسعة أكرب من املتوقع
إذا ما حدث تقدم يف املعاهدات التجارية مع االتحاد األورويب عىل سبيل املثال .وقد تتسع أيضا فرص التصدير املوجه لالستهالك مع استعادة توازن النمو يف الصني.
ومن الرضوري تعجيل زخم اإلصالح يف هذه البيئة املليئة بالتحديات .وقد أتاحت إصالحات دعم الطاقة ومبادرات زيادة اإليرادات مساحة أكرب لإلنفاق عىل البنية
التحتية والصحة والتعليم ،باإلضافة إىل املساعدات االجتامعية املوجهة للمستحقني .لكن زيادة االستثامر واإلنتاجية ال تزال أبطأ مام يسمح بدعم النمو ،وال يزال
الحيز املايل محدودا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين وضخامة فاتورة األجور ،كام أن مواضع االنكشاف للمخاطر الخارجية ال تزال كبرية يف بعض الحاالت .وهناك
حاجة لضبط أوضاع املالية العامة من أجل تحسني مواصفات الدين العام وتعزيز االحتياطيات الوقائية .وميكن الرتكيز يف هذا السياق عىل اإلجراءات املوجهة املتعلقة
باإليرادات – إلغاء اإلعفاءات الرضيبية ،وزيادة تصاعدية رضائب الدخل ،وتعزيز التحصيل الرضيبي – إىل جانب االستمرار يف إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بتحويل
الرتكيز من دعم الطاقة املعمم إىل املساعدات االجتامعية املوجهة للمستحقني واالستثامرات وغريها من املجاالت الداعمة للنمو .ومن شأن زيادة مرونة أسعار الرصف
أن تساعد يف دعم التنافسية .وهناك حاجة أيضا إلجراء إصالحات هيكلية – وخاصة يف مجاالت األعامل والتجارة وسوق العمل واألسواق املالية – لتشجيع توسع القطاع
الخاص وخلق فرص العمل.
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MENAP REGION HIGHLIGHTS

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤرشات اقتصادية مختارة1702-0002 ،
( %من إجاميل الناتج املحيل ،ما مل يذكر خالف ذلك)

توقعات

متوسط
2000-2012

2013

2014

2015

2016

2017

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان1

إجاميل الناتج املحيل الحقيقي (النمو السنوي)

5.2

2.4

2.7

2.3

3.4

3.4

رصيد الحساب الجاري

9.2

10.1

5.1

-4.0

-4.6

-2.6

رصيد املالية العامة الكيل

2.8

0.0

-2.9

-8.8

-8.5

-6.0

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)

6.8

10.0

6.9

5.9

5.6

6.1

البلدان املصدرة للنفط يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان
5.4

2.0

2.7

1.6

3.3

2.9

رصيد الحساب الجاري

13.4

15.1

8.3

-3.8

-4.4

-1.8

إجاميل الناتج املحيل الحقيقي (النمو السنوي)
رصيد املالية العامة الكيل

6.7

4.3

-0.7

-9.5

-9.2

-6.2

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)

7.5

10.4

5.8

5.5

4.7

4.2

إجاميل الناتج املحيل الحقيقي (النمو السنوي)

5.1

3.1

3.3

3.4

1.7

2.3

رصيد الحساب الجاري

17.0

21.4

13.6

-2.4

-3.7

-0.5

رصيد املالية العامة الكيل

10.8

10.8

3.1

-9.4

-9.8

-6.9

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)

2.8

2.8

2.6

2.5

3.6

2.6

4.6

3.2

2.9

3.8

3.6

4.2

منها :دول مجلس التعاون الخليجي

البلدان املستوردة للنفط يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان
إجاميل الناتج املحيل الحقيقي (النمو السنوي)
رصيد الحساب الجاري

-2.5

-5.1

-4.4

-4.5

-4.8

-4.7

رصيد املالية العامة الكيل

-5.2

-9.4

-7.8

-7.3

-7.0

-5.8

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)

5.5

9.1

9.4

6.6

7.4

9.8

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا1

5.3

2.2

2.6

2.1

3.2

3.2

رصيد الحساب الجاري

10.0

10.9

5.6

-4.4

-5.0

-2.8

إجاميل الناتج املحيل الحقيقي (النمو السنوي)
رصيد املالية العامة الكيل

3.7

0.9

-2.7

-9.3

-9.1

-6.4

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)

6.6

10.3

6.8

6.1

6.0

6.2

رصيد الحساب الجاري

-3.2

-7.1

-5.9

-6.2

-6.7

-6.3

رصيد املالية العامة الكيل

-5.7

-10.2

-9.5

-8.6

-8.6

-7.1

4.1

10.1

9.9

8.0

9.9

12.3

البلدان املستوردة للنفط يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا

التضخم ،متوسط سنوي (النمو السنوي)
املصادر :السلطات الوطنية ،وحسابات وتوقعات خرباء صندوق النقد الدويل.
 1بيانات  7102-1102ال تتضمن الجمهورية العربية السورية.

ملحوظة :تشري البيانات إىل السنة املالية لكل من البلدان التالية :أفغانستان ( 12مارس 02/مارس) حتى عام  ،1102و 12ديسمرب 02/ديسمرب بعد ذلك ،وإيران ( 12مارس 02 /مارس) ،ومرص وباكستان (يوليو/يونيو).
البلدان املصدرة للنفط يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشمل :الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا و ُعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
دول مجلس التعاون الخليجي تشمل :البحرين والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
البلدان املستوردة للنفط يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشمل :أفغانستان وجيبويت ومرص واألردن ولبنان وموريتانيا واملغرب وباكستان والسودان وسوريا وتون

). : (MENAبلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،باستثناء أفغانستان وباكستان
). : (MENAPمجموعة البلدان التي تضم بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان
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الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :سعي متواصل للتكيف مع
انخفاض أسعار النفط
ال تــزال البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ( )MENAPتواجــه
بيئــة اقتصاديــة صعبــة للغايــة نظــرا ألن انخفــاض أســعار النفــط
واســتمرار الصراعــات يشــكالن عبئــا علــى النشــاط االقتصــادي،
وأرصــدة املاليــة العامــة واألرصــدة اخلارجيــة ،والقطــاع املــايل.
وقــد حقــق كثيــر مــن بلــدان املنطقــة تقدمــا يف ضبــط أوضــاع
املاليــة العامــة ،ومــع ذلــك ســتكون هنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود
متواصلــة علــى املــدى املتوســط لوضــع املــوارد العامــة علــى مســار
ســليم .وأُعلِــن كذلــك عــن خطــط لتنويــع االقتصــادات بعيــداَ عــن النفط
واســتحداث فــرص عمــل للســكان الذيــن تتزايــد أعدادهــم بســرعة.
وسيســتغرق هــذا التحــول االقتصــادي وقتــا ،وســيكون تنفيــذ
خطــط التنويــع بعنايــة وبشــكل مطــرد مطلبــا أساســيا لنجاحهــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،علــى صنــاع السياســات توخــي اليقظــة إزاء
اخملاطــر احمليطــة باالســتقرار املــايل ،وال ســيما نقــص الســيولة
وخماطــر تدهــور جــودة األصــول.

تعاف متواضع يف أسعار النفط
ال تزال أسعار النفط هي احملرك الرئيسي لآلفاق االقتصادية
يف البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان نظــراَ العتمادهــا الكبيــر علــى
إيــرادات موازناتهــا وصادراتهــا مــن الهيدروكربونــات .وبعــد
أن وصــل ســعر البرميــل إىل أدنــى مســتوى لــه خــال عشــر
ســنوات وبلــغ أقــل مــن  30دوالرا للبرميــل يف شــهر ينايــر،
تعافــت أســعار النفــط جزئي ـاَ ووصلــت إىل ســعر يتــراوح مــن
 40دوالرا  50-دوالرا للبرميــل ،يدعمــه انخفــاض النــاجت يف
احلقــول النفطيــة عاليــة التكلفــة وانقطــاع اإلمــدادات مــن كنــدا
ونيجيريــا ،والتــي فــاق تأثيرهــا الزيــادات الكبيــرة يف إنتــاج
إيــران والعــراق.
غيــر أنــه علــى الرغــم مــن هــذا االنتعــاش ،مل يحــدث تغيــر كبيــر
يف آفــاق ســوق النفــط منــذ صــدور تقريــر «مســتجدات آفــاق
االقتصــاد اإلقليمــي :الشــرق األوســط وآســيا الوســطى» يف
إبريــل  .2016ويُفتــرض أن يبلــغ متوســط أســعار النفــط 43
دوالرا للبرميــل يف عــام  2016و 51دوالرا للبرميــل يف
عــام  .2017وعلــى املــدى املتوســط ،مــن املتوقــع أن يكــون
ف آخــر يف أســعار النفــط حمــدودا ،حيــث تشــير أســواق
أي تعــا ٍ
العقــود املســتقبلية إىل أن األســعار ســتظل دون  60دوالرا
إعــداد برونــو فرســاي (املؤلــف الرئيســي) ،وماريانــا كوالتشــيلي ،وبيــار
غارســيا -مارتينيــز ،وهــوان تريفينيــو حتــت إشــراف مارتــن ســومر .وقــدم
يــويف ســاي ،وسيباســتيان هيــرادور ،وبرايــان هيالنــد ،وأميــر صادقــي
مســاعدة بحثيــة.
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اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ،وﺑﺮﻧﺖ ،ودﺑﻲ اﻟﻔﺎﰌ.

للبرميــل بحلــول عــام ( 2021الشــكل البيــاين  .)1-1غيــر أنــه
ال يــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن احمليــط بآفــاق أســعار
النفــط ،علــى جانــب التطــورات الســلبية ويف حالــة جتــاوز
التوقعــات علــى حــد ســواء ،وذلــك نتيجــة للمخاطــر التــي حتيــط
بآفــاق النمــو العامليــة ،والتقلبــات احلــادة يف مقــدار انقطــاع
اإلمــدادات النفطيــة ،والعمليــات اجلاريــة لضبــط األوضــاع،
ومكاســب الكفــاءة يف قطــاع النفــط الصخــري يف الواليــات
املتحــدة1 .

ضعف آفاق النمو وكبح ضغوط
األسعار
مــن املتوقــع أن يظــل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي الكلــي
ضعيفــا ،مــع عــدم حــدوث تغيــر يُذكــر عمــا ورد يف تقريــر
«مســتجدات آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي :الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى» الصــادر يف إبريــل  – 2016وهكــذا ســيؤدي
 1تناقــش دراســة)Husain and others (2015

آلفــاق أســعار النفــط وانعكاســاتها العامليــة.

القــوى األساســية احملركــة
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
جتــاوز أســعار النفــط ملســتوياتها املتوقعــة إىل انخفــاض
عجــز املوازنــة وعجــز احلســاب اخلارجــي وليــس اىل زيــادة
اإلنفــاق .ومــن املتوقــع أن يتباطــأ النشــاط االقتصــادي يف
منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي هــذا العــام علــى الرغــم مــن
اســتمرار توســع النــاجت الهيدروكربــوين .ومــن املتوقــع كذلــك أن
ينخفــض النمــو غيــر النفطــي مــن  %3.75العــام املاضــي إىل
 %1.75يف عــام ( 2016الشــكل البيــاين  )2-1نتيجــة ضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة (اإلطــار  )1-1والقيــود علــى االئتمــان
نتيجــة تباطــؤ نمــو الودائــع .ويف العــام القــادم ،مــن املتوقــع أن
يرتفــع النمــو غيــر النفطــي إىل  %3نتيجــة لتباطــؤ وتيــرة ضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة .وعلــى املــدى املتوســط ،مــن املتوقــع
أن يــؤدي تباطــؤ ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة والتعــايف
اجلزئــي يف أســعار النفــط إىل زيــادة متواضعــة يف متوســط
النمــو غيــر النفطــي ليصــل إىل نحــو  ،%3.5وهــي نســبة أقــل
بكثيــر مــن نســبة النمــو خــال الفتــرة مــن  2014-2000التــي
بلغــت  .%7وســيؤدي هــذا األداء البطــيء إىل كبــح النمــو الكلــي
نظــرا للتوقعــات بشــأن بــطء توســع القطــاع الهيدروكربــوين.
ويف اجلزائــر ،ســوف تــؤدي زيــادة نــاجت الغــاز الطبيعــي اىل
احلــد مــن تباطــؤ النمــو الكلــي يف عــام  ،2016ولكــن النمــو
غيــر النفطــي ســيظل أقــل بكثيــر مــن مســتوياته التاريخيــة علــى
املــدى املتوســط.
وعُدِّلــت توقعــات النمــو الكلــي يف إيــران لترتفــع نســبته إىل
 %4.5هــذا العــام نتيجــة الزيــادات األســرع مــن املتوقــع يف
اإلنتــاج والصــادرات مــن النفــط يف أعقــاب رفــع العقوبــات .وقد
ارتفــع نــاجت النفــط إىل  3.6مليــون برميــل يوميــا ،ممــا أدى إىل
انتقــال تداعيــات إيجابيــة إىل االقتصــاد غيــر النفطــي ،لكــن مــن
املتوقــع أن ينحســر تعافــى النــاجت النفطــي بشــكل حــاد العــام
القــادم مــع اقتــراب اإلنتــاج مــن مســتويات مــا قبــل العقوبــات.
وأمــا مكاســب النمــو الناجمــة عــن رفــع العقوبــات فمــن املنتظــر
أال تتحقــق إال تدريجيــا ،حيــث ال يــزال املســتثمرون حذريــن،
بينمــا تســير عمليــة إعــادة االندمــاج يف األســواق املاليــة
العامليــة واإلصالحــات احملليــة ببــطء.
وال تــزال اآلفــاق االقتصاديــة املتوقعــة للبلــدان يف دائــرة
الصراعــات (العــراق وليبيــا واليمــن) تســتند إىل تراجــع حــدة
هــذه الصراعــات (اإلطــار  2.)1-2وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض
مؤخــراَ يف مســاحة األراضــي التــي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش
يف العــراق ،فقــد خُفِّضــت التوقعــات لآلفــاق متوســطة األجــل
بشــأن مســتوى اإلنتــاج النفطــي وذلــك انعكاس ـاَ النخفــاض
االســتثمارات يف ظــل تزايــد صعوبــة وضــع املاليــة العامــة
واســتمرار التحديــات األمنيــة .ومل يــؤدي اعتــراف اجملتمــع
الــدويل بحكومــة الوفــاق الوطنــي يف ليبيــا إىل حتســن اآلفــاق
االقتصاديــة بعــد .وال تــزال تســوية الصــراع يف اليمــن مســألة
بعيــدة املنــال علــى الرغــم مــن احملادثــات اجلاريــة.
 2تناقــش دراســة ) Rother and others (2016االنعكاســات االقتصاديــة
الكليــة للصراعــات اإلقليميــة.
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اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ داﺋﺮة اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وســيؤدي ضعــف احتمــاالت النمــو إىل انخفــاض التضخــم
األساســي يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي .وعلــى الرغــم
مــن أنــه مــن املتوقــع أن تــؤدي إصالحــات أســعار الطاقــة إىل
زيــادة مؤقتــة يف معــدل التضخــم الكلــي ليبلــغ حــوايل %3.5
هــذا العــام ،فمــن املتوقــع أن يتراجــع التضخــم مــرة أخــرى إىل
 %2.5يف عــام  .2017ويف اجلزائــر ،مــن املتوقــع أن يســتمر
تزايــد الضغــوط علــى األســعار هــذا العــام ،ويرجــع أحــد أســباب
ذلك إىل ضعف الدينار وزيادة أسعار الطاقة احمللية ،قبل أن
تتراجــع .وتواصــل إيــران تنفيــذ برناجمهــا ملكافحــة التضخــم،
والوصــول بزيــادات أســعار املســتهلكين اىل أقــل مــن %10
ســنوياَ للمــرة االوىل منــذ عــام  .2000وســيظل التضخــم يف
العــراق منخفض ـاَ .وقــد أدت حــاالت نقــص الســلع وانخفــاض
ســعر الصــرف وتنقيــد عجــز املاليــة العامــة إىل رفــع التضخــم
يف كل مــن ليبيــا واليمــن.
وبوجــه عــام ،ال تــزال اخملاطــر علــى النمــو تميــل إىل اجلانــب
الســلبي .وعلــى وجــه التحديــد ،قــد يــؤدي ضبــط أوضــاع
املاليــة العامــة ونقــص الســيولة إىل حــدوث تأثيــر ســلبي
أكبــر مــن املتوقــع علــى النمــو (راجــع اإلطــار  .)1-1وقــد
تشــتد حــدة الصراعــات اإلقليميــة والتداعيــات الســلبية
ذات الصلــة .ومــن شــأن حــدوث تباطــؤ كبيــر يف النمــو يف
الصيــن أن يــؤدي إىل زيــادة انخفــاض أســعار الســلع األوليــة

–١٥

الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-١رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻲ

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ ١٥
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ) اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳊﺎﱄ(
اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ
١٠
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ) ﺗﻘﺮﻳﺮ
»ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ:
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ«
٥
اﻟﺼﺎدر ﰲ إﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦

دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ١٥
)اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳊﺎﱄ(
دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
١٠
) ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ«
٥
اﻟﺼﺎدر ﰲ إﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٦

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

–٥

–٥

–١٠

–١٠

–١٥
–١٥
٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ٢٠٢١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ٢٠٢١
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

(الفصــل  ،)4يف حيــن أن تشــديد السياســة النقديــة بســرعة
تفــوق التوقعــات مــن جانــب االحتياطــي الفيــدرايل يمكــن أن
يــؤدي إىل زيــادة تقلبــات األســواق املاليــة العامليــة ،ممــا يقلــل
مــن توافــر التمويــل الــدويل ،وخاصــة للبلــدان املصــدرة للنفــط
ذات التصنيــف االئتمــاين املنخفــض .كذلــك يمكــن أن تــؤدي
نتيجــة اســتفتاء اململكــة املتحــدة يف يونيــو  2016التــي أيــدت
اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي إىل تفاقــم هــذه اآلثــار ســواء من
خــال زيــادة جتنــب اخملاطــر عامليــا ،حتــى وإن كان قــد تســنى
احتــواء رد فعــل الســوق عمومــا حتــى اآلن (اإلطــار .)2-1
ويخضــع النمــو متوســط األجــل الحتمــاالت مغايــرة للتوقعــات
علــى اجلانبيــن الســلبي واإليجابــي .فقــد حتقــق الســلطات تقدمــا
أســرع مــن املتوقــع يف تنفيــذ خطــط اإلصــاح الهيكلــي .غيــر أن
هــذه اخلطــط يمكــن أن تصــادف عقبــات بســبب النطــاق الواســع
الــذي يشــمله التحــول االقتصــادي املتوخــى ،ممــا يمكــن أن
يســبب إرهاقــا مــن كثــرة اإلصــاح.

احلاجة إىل مواصلة ضبط أوضاع
املالية العامة
علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط واعتمــاد تدابيــر ضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة ،ال يــزال العجــز املتوقــع كبيــراَ علــى
املدييــن القصيــر واملتوســط (الشــكل البيــاين  .)3-1وإذا
وضعنــا يف االعتبــار تدابيــر سياســات املاليــة العامــة املعلنــة،
مــن املتوقــع أن تســجل جميــع هــذه البلــدان عجــزا يف املاليــة
العامــة هــذا العــام ،ومــن املتوقــع أن أال يســجل إال العــراق
والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة فوائــض يف املاليــة

العامــة بحلــول عــام  .2021ومــن املتوقــع أن تكــون إيــرادات
املوازنــة مــن الهيدروكربونــات هــذا العــام أقــل مــن عــام
 2014بمقــدار  400مليــار دوالر .وتشــير التنبــؤات إىل أن
عجــز املاليــة العامــة التراكمــي خــال الفتــرة 2021-2016
ســيصل إىل نحو  765مليار دوالر مقابل  1.1تريليون دوالر
وفــق التقديــرات الــواردة يف تقريــر «مســتجدات آفــاق االقتصــاد
اإلقليمــي» الصــادر يف إبريــل .2016
وال تــزال اجلهــود الكبيــرة جاريــة منــذ العــام املاضــي لتخفيض
عجــز املاليــة العامــة ،حيــث يُتوقــع أن يتحســن عجــز املاليــة
العامــة غيــر النفطــي لعــام  2016بأكثــر مــن  %5مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي غيــر النفطــي .ويســير ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة بوتيــرة ســريعة يف عُمــان واململكــة العربيــة الســعودية،
حيــث مــن املتوقــع أن ينخفــض العجــز غيــر النفطــي بأكثــر مــن
 10نقــاط مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي .ويف
عــام  ،2017مــن املتوقــع أن تهــدأ وتيــرة ضبــط أوضاع املالية
العامــة لتصــل إىل نحــو  %1.5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر
النفطــي.
وللمســاعدة يف ســد العجــز الكبيــر يف املوازنــة ،اعتمــد صنــاع
السياســات مزيجــا مــن تدابيــر خفــض اإلنفــاق وزيــادة
اإليــرادات .وبصفــة خاصــة ،فقــد أثبتــوا عزمهــم علــى معاجلــة
املشــكلة الصعبــة سياســياَ املتمثلــة يف انخفــاض مســتوى
أســعار الوقــود احملليــة — فقــد رفعــت جميــع دول جملــس
التعــاون اخلليجــي علــى ســبيل املثــال أســعار الطاقــة علــى
مــدى العاميــن املاضييــن (اإلطــار  .)3-1كذلــك بــدأت بعــض
البلــدان — أو تعتــزم البــدء — يف اتخــاذ تدابيــر لكبــح فاتــورة
أجــور القطــاع العــام ،بمــا يف ذلــك مــن خــال جتميــد التعيينــات
(اجلزائــر والعــراق وعُمــان) وترشــيد املزايــا (عُمــان واململكــة
العربيــة الســعودية)3.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم امللمــوس الــذي تتحقــق حتــى اآلن،
تواجــه معظــم البلــدان املصــدرة للنفــط خيــارات متزايــدة
الصعوبــة علــى مســتوى السياســيات لتحقيــق تصحيــح كبيــر
يف أوضــاع املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط ال تــزال
اقتصاداتهــا بحاجــة إليــه .وســيتطلب حتقيــق التــوازن يف
موازنة هذا العام تخفيض اإلنفاق بنســبة  %25يف املتوســط.
ويف جميــع البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ،ســتكون
أرصــدة املاليــة العامــة يف األجــل املتوســط أدنــى بكثيــر مــن
املســتويات الالزمــة لضمــان توفيــر جــزء كاف مــن الدخــل مــن
احتياطيــات النفــط والغــاز القابلــة للنضــوب ألجيــال املســتقبل
(علــى النحــو املشــار إليــه يف الشــكل البيــاين  4-1بمقــدار
الفجــوة بيــن الرصيــد االويل غيــر الهيدروكربــوين املتوقــع
ورصيــد املاليــة العامــة احليــادي يف عــام  2021الــذي يحقــق
 3تناقــش دراســة ) Sommer and others (2016, 2015التدابيــر املعتمــدة
لتخفيــض العجــز بالتفصيــل.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-١ﺧﻄﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻤﻮد
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-١ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٠

٤٥
٤٠
٣٥
٣٠

١٥

٢٥
١٠

ﻋﻤﺎن
ﺟﻤ
ا ﺿﺒ ﻮد أ
ﺷ
ﻂ
ﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
أ
ﻗﻄﺮ ﳌﺎﻟ ﻛﺒ /
٢٠
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻴﺔ اﻟﻌ ﺮ ﻷ
و
ﺎﻣﺔ ﺿﺎ
اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﺮاق
ع ١٥
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻏﺎﺑﻮن

٢٠

٥
ﺻﻔﺮ

٢٥

اﻟﻌﺮاق إﻳﺮان اﳉﺰاﺋﺮ

١٥

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

١٠

اﻟﻴﻤﻦ

٥
ﺻﻔﺮ
اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻫــﺬه ﻫــﻲ اﻟﻔﺠــﻮة ﺑﻴــﻦ اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴــﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑــﻮﱐ اﳌﺘﻮﻗــﻊ ورﺻﻴــﺪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
اﳌُﺤَﺒﱠــﺬ اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﺮﺿﻴــﺔ اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺪاﺋــﻢ ،وﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﺳــﻮاق
اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

املســاواة بيــن األجيــال) .وتوجــد إمكانيــة لزيــادة اإليــرادات
غيــر الهيدروكربونيــة يف كل أنحــاء املنطقــة وخاصــة يف دول
جملــس التعــاون اخلليجــي التــي تواصــل العمــل علــى تطبيــق
ضريبــة القيمــة املضافــة ،بعــد أن فرضــت بالفعــل بعــض
الرســوم والضرائــب االنتقائيــة .ويســعى العــراق إىل توســيع
الوعــاء الضريبــي 4.وتشــتمل أولويــات السياســات األخــرى
علــى ترشــيد النفقــات اجلاريــة ،بمــا فيهــا فاتــورة أجــور القطــاع
العــام وزيــادة كفــاءة االســتثمارات العامــة (دراســة Albino-
 War and others 2014ودراســة Sommer and others 2015,
 ،)2016ومواصلــة تنفيــذ إصالحــات أســعار الطاقــة ،كل ذلــك
مــع حمايــة الفئــات الضعيفــة اجتماعيــا.
وللحــد مــن أي آثــار ســلبية علــى النمــو ،علــى بلــدان املنطقــة
أن تطبــق هــذه التدابيــر اإلضافيــة خلفــض العجــز تدريجيــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر مدجمــة
يف إطــار للماليــة العامــة متوســط األجــل وحمــدد جيــدا لضمــان
التنفيــذ املطــرد (تقريــر  5.)IMF 2015aويتعيــن تعزيــز القــدرات
 4حتدد دراسة ) Jewell and others (2015خيارات زيادة اإليرادات التي
تعــزز العدالــة يف بلــدان املنطقة.
 5بشــكل أعــم ،تخلــص دراســة ) Lledo and Poplawski-Ribeiro (2013إىل
أن ارتفــاع جــودة مؤسســات املاليــة العامــة يرتبــط بتنفيــذ خطــط سياســات
املاليــة العامــة علــى نحــو أفضــل.
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اﻹﻣﺎرات

إﻳﺮان

اﻟﺴﻮدان

ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد
وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ

٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠ ٥٥ ٦٠ ٦٥
ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر
١
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻗﺮاض اﻟﺼﺎﰲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٥-٢٠١٣

١٠
٥

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٢٠٢١-٢٠١٥
)٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(

٢٥

اﻻﻧﺨﻔــﺎض اﳌﻄﻠــﻮب ﰲ اﻹﻧﻔــﺎق ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗــﻮازن ﻣﻮازﻧــﺔ ٢٠١٦
) ،٪اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ(
اﳌﺴــﺎﻓﺔ ﺣﺘــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ رﺻﻴــﺪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳊﻴــﺎدي ﻟﻠﻤﺴــﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل ) ٪ ،٢٠٢١ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ،
اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ(

٥٠

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

٣٠

ﺻﻔﺮ
–٥

–١٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﳋــﻂ اﻟﺮأﺳــﻲ واﳋــﻂ اﻷﻓﻘــﻲ اﻟﻠــﺬان ﻳﻔﺼــﻼن اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ إﱃ أرﺑﻌــﺔ ﻣﺮﺑﻌــﺎت
ﻳﻤﺜﻼن وﺳﻴﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮﻳﻦ.
 ١ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻺﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ،ﻓــﺈن اﳌﻔﻬــﻮم اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﻮ ﳎﻤــﻮع
اﳌﺼﺮوﻓﺎت وﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت زاﺋﺪ ﳎﻤﻮع اﻹﻗﺮاض اﻟﺼﺎﰲ.

احملليــة لضمــان جنــاح إطــاق املشــروعات املعقــدة مثــل
ضريبــة القيمــة املضافــة .ويقــوم عــدد مــن البلــدان املصــدرة
للنفط يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان
وباكســتان بتطويــر أو تعزيــز أطــر سياســاتها وحتســين بعــض
جوانــب عمــل مؤسســات املاليــة العامــة .وتشــمل األمثلــة إنشــاء
وحــدات للماليــة العامــة الكليــة يف الكويــت وعُمــان وقطــر
واململكــة العربيــة الســعودية ،ووضــع أطــر موحــدة لإلنفــاق
علــى املــدى املتوســط للرعايــة الصحيــة والتعليــم يف اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وإنشــاء جلنــة إلدارة الديــون والســيولة يف
عُمــان ،ومكتــب إلدارة الديــون يف اململكــة العربيــة الســعودية
فضــا علــى تعزيــز قــدرات مكتــب إدارة الديــون يف البحريــن.
ومــع املضــي قُدُمــا يف ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة ،مــن
املرجــح أن يواجــه صنــاع السياســات حتديــات نظــراَ لدرجــة
اجلمــود الكبيــرة التــي تضعــف القــدرة علــى تقليــص بعــض
مكونــات النفقــات العامــة — حيــث تشــكل أجــور القطــاع العــام
مثــا أكثــر مــن ثلــث جممــوع اإلنفــاق يف عــدد مــن البلــدان
املصــدرة للنفــط .وتواجــه البلــدان الواقعــة يف املربــع األعلــى
علــى اليميــن مــن الشــكل البيــاين  5-1أكبــر التحديــات ليــس
النهــا تخطــط إلجــراء أكبــر قــدر مــن التصحيــح املــايل فحســب
ولكنهــا تواجــه أيضــا مســتوى مرتفــع مــن اجلمــود الــذي يضعف
القــدرة علــى تقليــص مكونــات اإلنفــاق.

الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط
وبوجــه عــام ،تشــتمل خيــارات تمويــل العجــز — التــي تتــم
مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل يف الفصــل  — 5علــى الســحب
مــن األصــول املاليــة للحكومــة وإصــدار ديــون حمليــة وأجنبيــة.
وبعــد ســحب قســم كبيــر مــن االحتياطيــات املاليــة يف العــام
املاضــي ،مــن املرجــح أن يتــم تمويــل جــزء أكبــر مــن عجــوزات
املاليــة العامــة يف عــام ( 2016التــي قــد تصــل إىل  200مليــار
دوالر تقريبــا) عــن طريــق إصــدار ســندات ديــن (الشــكل البيــاين
 .)6-1وقــد أصــدرت البحريــن وعُمــان وقطــر واململكــة العربيــة
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة (أبوظبــي) ســندات و/أو
حصلــت علــى قــروض جممعــة مــن األســواق الدوليــة هــذا العــام.
ويشــكل هــذا التنويــع يف مصــادر التمويــل خيــارا مناســبا يف
ضــوء القــدرة االســتيعابية األكبــر لألســواق الدوليــة .كذلــك
ستســاعد هــذه االســتراتيجية يف تخفيــف الضغــوط علــى
املصــارف احملليــة لتمويــل العجــز .وال تــزال شــروط التمويــل
الــدويل مواتيــة إىل حــد كبيــر حتــى اآلن ،ولكــن ســيتعين توخــي
احلــرص يف إدارة اخملاطــر التــي ينطــوي عليهــا التمويــل
الــدويل.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦-١اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢٠١٦ ،
٪٥٧

ﺳﺤﺐ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻮن ﳏﻠﻴﺔ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺠﺰ

٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

–٪١٠
ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻌﺮاق إﻳﺮان اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺖ١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻣﺎرات ﻗﻄﺮ ﻋُﻤﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١اﻹﻗﺘﺮاض ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺒﻨﺎء ﻫﻮاﻣﺶ وﻗﺎﺋﻴﺔ.

تمويل عجز احلساب اجلاري
أدى انخفــاض أســعار النفــط إىل فقــدان قســم كبيــر مــن عائــدات
الصــادرات — فمــن املتوقــع أن تنخفــض العائــدات املرتبطــة
بالنفــط بنحــو  435مليــار دوالر هــذا العــام مقارنــة بعــام
 .2014وبالتــايل ،مــن املتوقــع أن يتحــول رصيــد احلســاب
اجلــاري اإلجمــايل مــن فائــض نســبته  %8.25مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي يف عــام  2014إىل عجــز نســبته  %4.5مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي يف عــام  2016و %1.75مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي يف عــام  .2017ويف دول جملــس التعــاون
اخلليجــي ،ينبغــي تصحيــح املركــز اخلارجــي للتكيــف مــع
انخفــاض أســعار النفــط مــن خــال ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة نظــرا التبــاع نظــام ربــط العملــة يف تلــك البلــدان
لفتــرات طويلــة واقتصاداتهــا غيــر املتنوعــة نســبيا .ويمكــن أن
حتقــق البلــدان التــي تعتمــد ســعر صــرف أكثــر مرونــة جــزءا مــن
تصحيــح املركــز اخلارجــي مــن خــال خفــض ســعر الصــرف،
وخاصــة البلــدان املصــدرة للنفــط ذات االقتصــادات األكثــر
تنوع ـاَ.
ويف العــام املاضــي ،اســتخدمت كل مــن اجلزائــر واململكــة
العربيــة الســعودية جــزءاَ كبيــرا مــن احتياطياتهمــا لتمويــل
عجــز احلســاب اجلــاري ،يف حيــن ســحبت بلــدان أخــرى أصــوال
مــن صناديــق ثروتهــا الســيادية (الشــكل البيــاين  .)7-1كذلــك
ســحبت البلــدان التــي تشــهد صراعــات مــن احتياطياتهــا.

ويمكــن املســاعدة علــى تمويــل عجــز احلســاب اجلــاري مــن
خــال إصــدار مزيــد مــن ســندات الديــن الســيادي يف األســواق
الدوليــة هــذا العــام ،إىل جانــب جلــوء الهيئــات التابعــة
للحكومــات والقطــاع اخلــاص إىل األســواق الدوليــة .كذلــك
فــإن عمليــات اخلصخصــة واإلصالحــات الهيكليــة الراميــة
إىل جــذب املســتثمرين األجانــب اىل املنطقــة قــد تســاهم يف
زيــادة التدفقــات الرأســمالية الداخلــة .وقــد أعلنــت اململكــة
العربيــة الســعودية عزمهــا بيــع جــزء مــن حصتهــا يف شــركة
أرامكــو ،وهــي أكبــر شــركة للنفــط والغــاز يف العــامل ،وتعجيــل
إصالحــات األســواق الرأســمالية لتيســير دخــول املســتثمرين
األجانــب .وأعــدت عُمــان مشــروع قانــون بشــأن االســتثمار
األجنبــي جلــذب املســتثمرين .وتمكــن العــراق يف الفتــرة
األخيــرة مــن احلصــول علــى تمويــل رســمي مــن صنــدوق النقــد
الــدويل وشــركاء دولييــن آخريــن.

القطاع املايل يواجه بيئة حمفوفة
بالتحديات
حافــظ القطــاع املــايل علــى صالبتــه يف أعقــاب انخفــاض
أســعار النفــط ،ولكــن هنــاك نقــص يف الســيولة بينمــا مــن
املرجــح أن تتدهــور جــودة األصــول .وتباطــأ نمــو الودائــع
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-١اﻷرﺻﺪة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-١اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﺼﺎرف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

)اﻟﺘﻐﻴﺮات  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﳊﺴﺎب اﳌﺎﱄ واﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ )اﻟﺼﺎﰲ( ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻬﻮ واﳋﻄﺄ
٤
)» «+ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ(

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت )» «+ﺗﻌﻨﻲ زﻳﺎدة(
اﳊﺴﺎب اﳉﺎري

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥
اﻟﺒﻠﺪان ﰲ داﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ
اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١
٣
اﻟﺼﺮاﻋﺎت ٢ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ
وﻋﻤﺎن

٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠
–١٥
–٢٠
–٢٥

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١إﻳﺮان واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
 ٢اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ.
 ٣ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺢ.
 ٤ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.

احملليــة بشــكل كبيــر — وخاصــة مــن جانــب احلكومــة — بمــا
يعكــس أساســا انخفــاض عائــدات قطــاع الهيدروكربونــات.
وتالشــت فجــوة التمويــل الناجمــة عــن ضعــف نمــو الودائــع
احملليــة وقــوة نمــو االئتمــان مــن خــال اللجــوء اىل مزيــد مــن
التمويــل اخلارجــي ،بمــا يف ذلــك تمويــل اجلملــة .ويف العديــد
مــن دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،كانــت اخلصــوم األجنبيــة
املتزايــدة بســرعة هــي املصــدر الرئيســي للتمويــل الــازم
الســتمرار التوســع االئتمــاين (الشــكل البيــاين  .)8-1ويف
اململكــة العربيــة الســعودية ،تــم تمويــل النمــو القــوي لالئتمــان
عــن طريــق الســحب مــن فائــض الســيولة لــدى مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي واســتخدام األصــول األجنبيــة .وزادت
معــدالت الفائــدة علــى اإلقــراض قصيــر األجــل بيــن البنــوك
عمومــا أكثــر مــن زيادتهــا يف الواليــات املتحــدة — وهــي
النقطــة املرجعيــة الرئيســية نظــرا لربــط ســعر الصــرف بالــدوالر
األمريكــي أو العالقــات القويــة بينــه وبيــن عمــات املنطقــة.
ومــن احملتمــل أن يــؤدي تباطــؤ نمــو الودائــع احملليــة إىل تقييــد
توفيــر االئتمــان مــع مــرور الوقــت وبالتــايل يضعــف قــدرة
القطــاع اخلــاص علــى تعويــض التباطــؤ النــاجت عــن تخفيــض
حجــم القطــاع العــام ،مــع مــا لذلــك مــن تبعــات ســلبية علــى
النمــو وتوفيــر الوظائــف (اإلطــار  .)1-1ويف الوقــت نفســه ،ال
تــزال البنــوك تتمتــع بمســتويات جيــدة مــن الرســملة ،علــى الرغم
مــن ضغــوط الربحيــة التــي نشــأت مــع تباطــؤ النمــو االقتصادي
وزيــادة خمصصــات القــروض املتعثــرة.
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١٠
٥
ﺻﻔﺮ
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ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

اﻹﻣﺎرات

١

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻗﻄﺮ

اﻟﻮداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﳋﺼﻮم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻤﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

–١٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

–١٥

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

وقــد اســتجاب صنــاع السياســات بطــرق متنوعــة يف مواجهــة
نقــص الســيولة احملليــة ،مثــل زيــادة نســبة القــروض إىل
الودائــع ونقــل قســم مــن ودائــع الهيئــات احلكوميــة اىل البنــوك
التجاريــة (اململكــة العربيــة الســعودية) ،وتخفيــف متطلبــات
االحتياطــي اإللزامــي (اجلزائــر وعُمــان) ،وتعزيــز القــدرة علــى
إدارة الســيولة والتنبــؤ بهــا (اجلزائــر) .وللمســاعدة يف زيــادة
الســيولة عنــد احلاجــة ،يمكــن أن تنظــر احلكومــات يف حتويــل
بعــض مــن أصولهــا املاليــة األجنبيــة إىل اجلهــاز املصــريف
احمللــي ،ومواصلــة احلصــول علــى تمويــل مــن األســواق الدوليــة
لســد عجــز املوازنــة.
وعلــى املــدى القصيــر ،ينبغــي مواصلــة توجيــه السياســات
نحــو تخفيــف خماطــر الســيولة واالئتمــان عنــد الضــرورة.
وهنــاك حاجــة خاصــة إىل ضمــان االتســاق بيــن عمليــات
املاليــة العامــة والعمليــات النقديــة لتجنــب زيــادة نقــص
الســيولة احملليــة ،وحتســين قــدرات البنــوك املركزيــة علــى
التنبــؤ بالســيولة ،وضمــان أطــر فعالــة لتوفيــر الســيولة ،وإنفــاذ
احلــدود علــى املراكــز املفتوحــة ،وضمــان تصنيــف القــروض
ووضــع خمصصــات للقــروض املتعثــرة بالشــكل الصحيــح.
ويتعيــن االحتفــاظ باحتياطيــات رأســمالية كافيــة إلدارة
خماطــر تركــز اإلئتمــان بشــكل كبيــر ،وخاصــة بالنظــر إىل أن
انخفــاض أســعار النفــط يمكــن أن يضــع امليزانيــات العموميــة
حتــت ضغــط إضــايف (لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل،
راجــع تقريــر  IMF 2014ودراســة Lukonga and Souissi

الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط
 .)2015وســوف تســتفيد بلــدان كثيــرة مــن مواصلــة تعزيــز
رقابتهــا علــى القطــاع املــايل بمــا يف ذلــك إجــراء اختبــارات
أكثــر تواتــرا ودقــة للقــدرة علــى حتمــل الضغــوط .وينبغــي
مواصلــة تعزيــز أطــر الســامة االحترازيــة الكليــة عنــد الضــرورة
عــن طريــق توضيــح االختصاصــات املتعلقــة باالســتقرار
املــايل الكلــي ،وتعزيــز التنســيق بيــن الهيئــات ،وإضفــاء الطابــع
الرســمي علــى جمموعــة أدوات السياســات املتاحــة وتنقيحهــا،
وتطويــر البنيــة التحتيــة للســوق لتنفيــذ السياســات علــى نحــو
فعــال (تقريــر  .)IMF 2015bوعلــى اجلانــب التنظيمــي ،يحظــى
التقــدم املســتمر يف تنفيــذ القواعــد التنظيميــة وفــق اتفاقيــة
بــازل بالترحيــب.

تسريع وتيرة تنويع النشاط
االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص

يف ضــوء الواقــع اجلديــد يف ســوق النفــط وتخفيــض حجــم
القطــاع العــام ،علــى البلــدان أن تســرع وتيــرة اإلصالحــات
الهيكليــة لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدا عــن الهيدروكربونــات
وتعزيــز دور القطــاع اخلــاص .وسيســتغرق النجــاح يف تنفيــذ
هــذه اإلصالحــات حتمــا بعــض الوقــت ولكنهــا ســتكون بالغــة
األهميــة لضمــان توفيــر فــرص العمــل يف ضــوء التزايــد الســريع
يف القــوى العاملــة.
وقــد وضعــت معظــم البلــدان املصــدرة للنفــط خططــا إنمائيــة
اســتراتيجية ،بمــا فيهــا «رؤيــة الســعودية  »2030التــي
وضعــت يف الفتــرة األخيــرة .وعــادة مــا تتوقــع هــذه اخلطــط
مســاعدة عــدة قطاعــات اســتراتيجية مثــل اللوجســتيات،
والســياحة ،والطاقــة ،واخلدمــات املاليــة ،والرعايــة الصحيــة،
والصناعــات التحويليــة علــى تلبيــة احلاجــة امللحــة إىل توفيــر
فــرص العمــل وحتقيــق النمــو يف القطــاع اخلــاص .وحقــق
صنــاع السياســات بعــض التقــدم يف زيــادة دور القطــاع
اخلــاص ،بمــا يف ذلــك مــن خــال الشــراكات بيــن القطاعيــن
العــام واخلــاص يف الكويــت وعُمــان ،ومــن املتوقــع أن تســلك
بلــدان أخــرى (مثــل اململكــة العربيــة الســعودية) نفــس املســار.
وتعكــف عــدة بلــدان علــى إعــداد خطــط للخصخصــة (هنــاك
خطــة قيــد التنفيــذ يف إيــران ،يف حيــن ال تــزال الكويــت وعُمــان
واململكــة العربيــة الســعودية يف مراحــل إعــداد خططهــا) .وتــم
تشــجيع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة لقدرتهــا احملتملــة
علــى توفيــر الوظائــف علــى مســتوى جملــس التعــاون اخلليجــي.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تعكــف عــدة بلــدان علــى حتديــث قوانينهــا
بشــأن االســتثمار والعمــل (اجلزائــر والبحريــن وعُمــان وقطــر
واململكــة العربيــة الســعودية) .وشــهدت تدفقــات االســتثمار
األجنبــي املباشــر الداخلــة تراجعــا يف الســنوات األخيــرة؛
ومــن شــأن احلــد مــن البيروقراطيــة وارتفــاع مســتوى جــودة

املؤسســات أن يســاعدا علــى جــذب مزيــد مــن االســتثمارات
األجنبيــة (تقريــر .)IMF 2016
ويتعيــن حتويــل كل هــذه اخلطــط إىل تدابيــر قابلــة للتطبيــق
وترتيــب تسلســلها وتنفيذهــا .واألهــم مــن ذلــك ،ينبغــي حتديــد
خماطــر اإلصالحــات وعواقبهــا غيــر املقصــودة ومعاجلتهــا.
وعلــى ســبيل املثــال ،ينبغــي دعــم عالقــات الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام واخلــاص بأطــر تنظيميــة قويــة تضمــن
فعاليــة التكلفــة واحلــد مــن اخملاطــر التــي تتعــرض لهــا املاليــة
العامــة ،واملراقبــة لضمــان تقديــم اخلدمــات .ومــن شــأن وضــع
إطــار قانــوين ومؤسســي قــوي للخصخصــة أن يضمــن توافــر
بيئــة شــفافة وتنافســية .وســيؤدي النهــوض بــدور مكاتــب
املعلومــات االئتمانيــة إىل تعزيــز قــدرة املقرضيــن على مراقبة
اخملاطــر االئتمانيــة للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بشــكل
ســليم .وينبغــي أن تشــتمل عمليــات حتديــث القواعــد املنظمــة
لســوق العمــل علــى آراء تقييميــة مــن القطــاع اخلــاص.
وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم املُحــرز ،هنــاك حاجــة ملحــة إىل
اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر لتحســين منــاخ األعمــال وتنويــع
وتوســيع دور القطــاع اخلــاص 6.وتشــير حــاالت جنــاح
اإلصالحــات يف إندونيســيا وماليزيــا واملكســيك إىل أن احلــد
مــن االعتمــاد علــى الســلع األوليــة يســتغرق وقتــا (دراســة
 .)Cherif, Hasanov, and Zhu 2016ويف منطقــة جملــس
التعــاون اخلليجــي ،حققــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــض
النجاحــات يف تنويــع قاعــدة صادراتهــا مــن خــال اخلدمــات
املاليــة وخدمــات النقــل واألعمــال ،وكذلــك من خالل الســياحة،
يف حيــن عــززت البحريــن دور اخلدمــات املاليــة وصناعــة
جتهيــز األغذيــة (الشــكل البيــاين .)9-1
وتســتحق سياســات ســوق العمــل اهتمامــا خاصــا ،حيــث يواجــه
الشــباب مــن الســكان أكبــر التحديــات ،نظــرا للتباطــؤ املتوقــع
يف التعييــن يف القطــاع العــام الــذي درجــت العــادة علــى أن
يكــون هــو املــاذ األول لتوظيــف املواطنيــن .ومــن املهــم
للغايــة التركيــز علــى سياســات ســوق العمــل يف منطقــة جملــس
التعــاون اخلليجــي ،حيــث تشــير الشــركات بشــكل مســتمر إىل
القواعــد التنظيميــة التــي تفــرض قيــودا علــى ســوق العمــل
ف مــن التعليــم
والقــوى العاملــة غيــر احلاصلــة علــى قــدر كا ٍ
بوصفهمــا أكبــر احلواجــز التــي تواجههــا 7.وقــد منعــت هــذه
التحديــات القطــاع اخلــاص مــن زيــادة قوتــه العاملــة الوطنيــة
 6حتــدد دراســة ) Mitra and others (2016ثالثــة مــن جمــاالت السياســات
لدفــع آفــاق النمــو يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،وهــي حتســين منــاخ األعمــال ،وتعزيــز مهــارات العمالــة،
وتطويــر األســواق املاليــة.
 7راجــع علــى ســبيل املثــال مؤشــر التنافســية العامليــة (املنتــدى
االقتصــادي العاملــي.)2015 ،

صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦

7

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠-١ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﰲ دول ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-١ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات

)اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات(
٢

١٠٠

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ

٨٠

٦٠

روﺳﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

٤٠

٢٠
٨٠

١٠٠

٤٠
٦٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٤-٢٠١٢

٢٠

اﻟﺬروة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ١٩٧٠أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ/
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
١
اﻟﻌﺮاق
اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻤﺎن
اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢
إﻳﺮان اﻹﻣﺎرات
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
اﻟﺴﻮدان
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻄﺮ
اﻟﻴﻤﻦ
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
إﻛﻮادور
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻨﺮوﻳﺞ

)اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ(

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻧﻐﻮﻻ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
وﻏﺎﺑﻮن وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.
 ٢ﻣﺎ ﻋﺪا إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
 ٣ﻻﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

بشــكل كبيــر يف حيــن تباطــأ نمــو توظيــف املواطنيــن يف
القطــاع العــام (الشــكل البيــاين  .)10-1وتشــمل اإلصالحــات
اجلاريــة جتميــد التعيينــات يف القطــاع العــام (العــراق وعُمــان)،
وخططــا لزيــادة مرونــة انتقــال العمالــة األجنبيــة بيــن أصحــاب
العمــل (قطــر واململكــة العربيــة الســعودية) ،وزيــادة الرســوم
علــى تأشــيرات العمــل املمنوحــة لألجانــب (البحريــن وعُمــان
واململكــة العربيــة الســعودية) .وســيؤدي تضييــق فجــوة األجــور
بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص إىل زيــادة جــذب العمــل يف
القطــاع اخلــاص للمواطنيــن .ووُجِــد أن سياســات ســوق العمــل
الفعالــة التكميليــة املوجــودة يف خمتلــف أنحــاء املنطقــة
حتســن نتائــج ســوق العمــل عندمــا تكــون مصممــة بشــكل جيــد
(يناقــش اإلطــار  2-2العوامــل التــي تــؤدي إىل جنــاح هــذه
البرامــج).
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١٤
١٢

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﳊﻘﻴﻘﻲ )اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ(

٧
٦

١٠

٥

٨

٤

٦

٣

٤

٢

٢

١

ﺻﻔﺮ

٢٠١٠–٢٠٠٦ ٢٠١٣–٢٠١١ ٢٠١٥–٢٠١٤ ٢٠١٠–٢٠٠٦ ٢٠١٣–٢٠١١ ٢٠١٥–٢٠١٤

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
)ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة(
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وتكتســي برامــج التدريــب أهميــة كبيــرة حيــث إنهــا تســاعد
علــى جعــل النمــو أكثــر شــموال للجميــع ،وتســاعد بالتــايل
علــى تخفيــف الضغــوط االجتماعيــة (راجــع اإلطــار .)2-2
ومــع تزايــد ســرعة تنــوع االقتصــادات وحتولهــا بعيــدا عــن
الصناعــات الهيدروكربونيــة ،ستنشــأ احلاجــة إىل اكتســاب
مهــارات جديــدة للنجــاح يف القطــاع اخلــاص ،بالنســبة للعمــال
اجلــدد واحلالييــن علــى حــد ســواء .وينبغــي أن تركــز عمليــات
حتديــث برامــج التعليــم والتدريــب وإعــادة التدريــب علــى احلــد
مــن عــدم االتســاق بيــن املهــارات ومتطلبــات ســوق العمــل ،مــع
مراعــاة احتياجــات القطــاع اخلــاص يف املســتقبل8.

 8علــى ســبيل املثــال كان جنــاح ماليزيــا يف تنويــع اقتصادهــا مصحوبــا
ببرامــج حكوميــة أتاحــت تنميــة مهــارات العمالــة بشــكل مســتمر ،يف حيــن
أن جنــاح صناعــات الســيارات يف املكســيك اســتند إىل التدريــب احمللــي
للمهندســين إىل جانــب توفيــر حوافــز حكوميــة للشــركات مــن أجــل تقديــم
مزيــد مــن التدريــب للعمــال يف اخلــارج.

ﺻﻔﺮ

الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط

اإلطار  :1-1دول جملس التعاون اخلليجي :ما مدى حدة تباطؤ النمو؟
بــدأت معظــم البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ( )MENAPيف تعديــل
سياســات املاليــة العامــة للتكيــف مــع الواقــع اجلديــد الســتقرار أســعار النفــط عنــد مســتوى منخفــض .وكانــت تدابيــر تخفيــض العجــز
يف املاليــة العامــة كبيــرة للغايــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي — فمــن املتوقــع أن ينخفــض متوســط العجــز غيــر النفطــي بنحــو
 %20مــن إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي خــال الفتــرة  .2016-2014ويف حيــن أن هنــاك حاجــة إىل ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة بمــا يكفــل اســتمرارية املاليــة العامــة وحتقيــق العدالــة بيــن األجيــال وإعــادة بنــاء االحتياطيــات الوقائيــة ،فــإن التدابيــر املتخــذة
ســتؤثر حتمــا علــى النمــو.
ولكــن إىل أي مــدى يمكــن أن يتباطــأ النمــو؟ مــن املتوقــع أن ينخفــض نمــو القطاعــات غيــر النفطيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي
مــن  %5.5يف عــام  2014إىل  %1.75هــذا العــام ،يف حيــن حتــول النمــو غيــر النفطــي يف اململكــة العربيــة الســعودية يف الفتــرة األخيــرة
إىل اجلانــب الســالب علــى أســاس ســنوي مقــارن وذلــك لربعيــن متتالييــن .ويمكــن أن يــؤدي انخفــاض االســتهالك واالســتثمار يف
القطــاع العــام إىل فقــدان مــا يزيــد علــى نقطتيــن مئويتيــن مــن أداء النمــو املقــدر يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي يف عــام 2015
والتوقعــات لعــام ( 2016الشــكل البيــاين  .)1-1-1ويف العــام املاضــي ،أمكــن تعويــض هــذا التراجــع الكبيــر يف إنفــاق القطــاع العــام
بفضــل صالبــة االســتهالك واالســتثمار يف القطــاع اخلــاص فضــا علــى زيــادة إنتــاج الهيدروكربونــات 1.غيــر أن التأثيــر الســلبي
علــى النمــو ســيكون أقــوى هــذا العــام ،علــى الرغــم مــن امتصــاص قســم
مــن تأثيــر التراجــع نتيجــة ارتفــاع الصــادرات — خاصــة بســبب
مســتويات إنتــاج البتروكيماويــات األعلــى مــن املتوقــع يف اململكــة
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-١-١دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
العربيــة الســعودية — وانخفــاض الــواردات.
اﳋﻠﻴﺠﻲ :اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ٢٠١٦-٢٠١٤ ،
ويشــير أحــد نمــاذج االقتصــاد القياســي للنمــو يف دول جملــس التعــاون
)ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اخلليجــي إىل أن هنــاك درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن حــول التنبــؤات
8
األساســية (الشــكل البيــاين  2.)2-1-1وقــد يكــون النمــو أقــوى أو
أضعــف مــن التوقعــات احلاليــة .فعلــى اجلانــب الســلبي ،يمكــن أن
6
تــؤدي حلقــة مــن اآلثــار الســلبية املرتــدة بيــن تخفيــض إنفــاق املوازنــة
وتشــديد أوضــاع االئتمــان إىل احلــد مــن قــدرة القطــاع اخلــاص علــى
4
تعويــض التباطــؤ االقتصــادي النــاجت عــن انخفــاض حجــم القطــاع
العــام .وعلــى اجلانــب اإليجابــي ،قــد تكــون التحديــات التــي تواجــه
2
النمــو أقــل مــن املتوقــع إذا كانــت مكونــات سياســات ضبــط أوضــاع
ﺻﻔﺮ
املاليــة العامــة مواتيــة.
–2
–4
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اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

ا�ﺰون
اﻟﻮاردات
اﻟﺼﺎدرات

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ومــن أجــل تعزيــز آفــاق النمــو وتوفيــر الوظائــف ،ينبغــي تنفيــذ ضبــط
أوضــاع املاليــة العامــة علــى نحــو داعــم للنمــو وأن يقتــرن بهــذه
السياســات الداعمــة:
• اســتخدام تدابيــر املاليــة العامــة املناســبة :فينبغــي توجيــه خفــض
اإلنفــاق نحــو النفقــات التــي لهــا أصغــر أثــر ســلبي علــى النمــو ،مثــل
تلــك التــي يــؤدي معظمهــا إىل انخفــاض الــواردات والوفــورات .غيــر أن
األثــر الســلبي لتخفيــض اإلنفــاق علــى النمــو يمكــن أن يــزداد مــع مــرور
الوقــت بعــد أن تُســتنفد اإلجــراءات األســهل التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا
احلكومــة وتواجــه احلاجــة إىل كبــح النفقــات األساســية ،مثــل فاتــورة
أجــور القطــاع العــام ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل تخفيــض االســتهالك.

إعداد مارتن سومر ،وأرمند فوجيو ،وأمير صادقي ،بمساعدة بحثية من يويف ساي ،وسيباستيان هيرادور.
 1ســجلت عُمــان واململكــة العربيــة الســعودية أســرع اخلطــوات يف ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة — إذ بلــغ حــوايل  %25مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
غيــر النفطــي خــال الفتــرة  .2016-2014ويف عمــان ،يُعــزى حــوايل نصــف هــذا التصحيــح إىل انخفــاض الــواردات املتعلقــة بالدفــاع واالنخفــاض
التلقائــي يف دعــم الطاقــة داخــل املوازنــة نتيجــة انخفــاض األســعار الدوليــة للنفــط .ويف اململكــة العربيــة الســعودية ،ســاهم انخفــاض مشــتريات
األراضــي مــن أجــل مشــروعات البنيــة التحتيــة بشــكل كبيــر يف عمليــة الضبــط .ولكــن مــن املرجــح أن كل هــذه التدابيــر مل يكــن لهــا تأثيــر مباشــر علــى
النمــو أو أن تأثيرهــا كان صغيــرا جــدا.
 2يشــمل هــذا النمــوذج إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي احلقيقــي ،ونفقــات املاليــة العامــة ،وأســعار النفــط ،ونمــو االئتمــان ومتغيــرات لضبــط
آثــار األزمــة املاليــة العامليــة وفتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي .ويتــم تقديــر انحــدار السلســلة الزمنيــة للبيانــات املقطعيــة بآثــار ثابتــة باســتخدام
بيانــات جلميــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي الســتة خــال الفتــرة .2015-1990
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اإلطار ( :1-1تتمة)
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢-١-١ﳎﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون
اﳋﻠﻴﺠــﻲ :ﻧﻤــﻮ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﻏﻴــﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

) ،٪ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
اﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ  ٪٦٨ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ  ٪٩٠ﻓﺎﺻﻞ ﺛﻘﺔ ٪٩٥
٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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ومــن املرجــح أن يــؤدي فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة والضرائــب
العقاريــة ،وإلغــاء اإلعفــاءات ،وزيــادة الضرائــب االنتقائيــة إىل تأثيــر
أقــل ضــررا علــى النمــو مقارنــة بالبدائــل األخــرى.
• جتنــب التخفيضــات احلــادة :فســيكون مــن املســتصوب توزيــع تدابيــر
تخفيــض العجــز علــى فتــرة زمنيــة للســماح للقطــاع اخلــاص بالتكييــف
مــع اإلصالحــات.
• احلفــاظ علــى تدفــق االئتمــان املصــريف :فيمكــن أن يخفــف صنــاع
السياســات خماطــر احملنــة املزدوجــة الناجمــة عــن التشــديد املتزامــن
لسياســيات املاليــة العامــة وتوافــر االئتمــان عــن طريــق ضمــان توافــر
ســيولة كافيــة يف النظــام املــايل ،مثــا عــن طريــق خفــض االحتياطيــات
اإللزاميــة وزيــادة النســبة املســموح بهــا للقــروض إىل الودائــع ،حســب
مقتضــى احلــال.
• البحــث عــن فــرص جديــدة للنمــو :فمــن شــأن اإلصالحــات الهيكليــة
القويــة أن تدعــم نشــاط القطــاع اخلــاص وجتــذب االســتثمار األجنبــي
مــع مــرور الوقــت ،وتقلــص بالتــايل اعتمــاد دول جملــس التعــاون
اخلليجــي املفــرط علــى عائــدات النفــط واإلنفــاق العــام .ويف عُمــان،
علــى ســبيل املثــال ،ازدادت ثقــة القطــاع اخلــاص بفضــل اخلطــة
اإلنمائيــة املصممــة بعنايــة ،وحتديــد أولويــات االســتثمار العــام،
وصياغــة قانــون االســتثمار األجنبــي .ويف البحريــن ،مــن املتوقــع أن
يحظــى النمــو بدعــم جــراء التوســعات القادمــة يف مصهــر األلومنيــوم
ومصفــاة النفــط.

الفصل  -1البلدان املصدرة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي متواصل للتكيف مع انخفاض أسعار النفط

اإلطــار  :2-1تأثيــر خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
ظــل تأثيــر نتيجــة اســتفتاء اململكــة املتحــدة يف يونيــو  2016التــي أيــدت اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي حتــى اآلن حمــدودا علــى
منطقتــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان والقوقــاز وآســيا الوســطى .فقــد تراجعــت األســواق املاليــة يف
املنطقتيــن عقــب اإلعــان عــن نتيجــة التصويــت مباشــرة ،تماشــيا مــع التطــورات العامليــة .واشــتمل ذلــك علــى انخفــاض أســعار النفــط
بنســبة  .%5وســجلت البورصــات خســائر تتــراوح بيــن  %1و( %5الشــكل البيــاين 1-2-1؛ مصــر ودول جملــس التعــاون اخلليجــي
وكازاخســتان وباكســتان) واتســعت فــروق مبــادالت خماطــر االئتمــان ذات أجــل اســتحقاق خمــس ســنوات بمقــدار  25-10نقطــة
أســاس .وضعفــت العمــات بنســب ضئيلــة ( %1.5يف اجلزائــر وكازاخســتان واملغــرب ،و %5يف جورجيــا) ومل يقــع أي أثــر يُذكــر علــى
فــروق العقــود اآلجلــة للعمــات يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي التــي تربــط عمالتهــا بالــدوالر األمريكــي.
غيــر أن تصويــت اململكــة املتحــدة علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي أدى إىل زيــادة عــدم اليقيــن حــول اآلفــاق االقتصاديــة العامليــة.
ومــن الصعــب تقديــر األثــر االقتصــادي الكمــي لتصويــت اململكــة املتحــدة علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي يف هــذه املرحلــة،
ألســباب ليــس أقلهــا عــدم اليقيــن الكبيــر احمليــط بطابــع ترتيبــات التجــارة يف املســتقبل بيــن اململكــة املتحــدة واالحتــاد األوروبــي،
واحتمــال حــدوث أي آثــار تضاعفيــة مــن تصويــت اململكــة املتحــدة علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي علــى مــدى رغبــة البلــدان
األخــرى يف البقــاء يف االحتــاد األوروبــي .ومــن املتوقــع أن تطــول املفاوضــات بيــن اململكــة املتحــدة واالحتــاد األوروبــي ،ممــا يزيــد مــن
عــدم اليقيــن االقتصــادي والسياســي واملؤسســي .ومــن املرجــح أن يؤثــر
ذلــك علــى الثقــة واالســتثمار ،مــع مــا لذلــك مــن تداعيــات علــى حركــة
التجــارة وأوضــاع األســواق املاليــة — وخاصــة يف البلــدان األوروبيــة
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٢-١اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
املتقدمــة — وأســعار الســلع األوليــة الرئيســية (اإلطــار  ،1تقريــر
ﻟﻺﻋــﻼن ﻋــﻦ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻻﲢــﺎد
«مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي» الصــادر يف يوليــو .)2016
اﻷوروﺑﻲ
)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ٢٦-٢٣ ،٪ﻳﻮﻧﻴﻮ (٢٠١٦

وتتســم الروابــط االقتصاديــة الثنائيــة بيــن معظــم بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى مــن ناحيــة ،واململكــة املتحــدة مــن ناحيــة أخــرى بأنهــا
حمــدودة — بمــا يف ذلــك مــن خــال التجــارة (الشــكل البيــاين -2-1
 ،)2وحتويــات العامليــن ،واجلهــاز املصــريف (الشــكل البيــاين -2-1
 ،)3واالســتثمار األجنبــي املباشــر .واالســتثناء مــن ذلــك هــو اعتمــاد
بعــض البنــوك يف البحريــن ومصــر وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة
علــى االقتــراض مــن أســواق اجلملــة يف اململكــة املتحــدة ،الــذي يمكــن أن
يثيــر مشــكلة يف حالــة زيــادة تكاليــف التمويــل بصــورة حــادة.

ﻣﺼﺮ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
دﺑﻲ
ﻗﻄﺮ
أﺑﻮ ﻇﺒﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﳌﻐﺮب
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷردن
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﺒﻨﺎن
إﻳﺮان
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﺻﻔﺮ

–٢

–٤

–٦

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ .Haver Analytics

–٨

ويمكــن أن تــؤدي الزيــادة احلــادة يف جتنــب اخملاطــر عامليــا إىل
رفــع تكاليــف التمويــل اخلارجــي لبلــدان ومصــارف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى .فــإن البلــدان التــي تكــون مراكــز ماليتهــا العامــة
ضعيفــة (مصــر) أو تلــك التــي يُتوقــع أن تلجــأ إىل األســواق الدوليــة
يف الشــهور القادمــة لتمويــل عجــز موازناتهــا (مثــل مصــر وباكســتان
واململكــة العربيــة الســعودية) ،وكذلــك البنــوك التــي تعتمــد علــى التمويــل
اخلارجــي (وخاصــة يف البحريــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة) تتأثــر
ســلبا أيضــا مــن خــال هــذه القنــاة .وتتســم االنكشــافات عبــر احلــدود
أمــام البنــوك األوروبيــة بأنهــا كبيــرة يف حالــة املغــرب وتونــس.

وســيكون لتباطــؤ النمــو يف منطقــة اليــورو نتيجــة تصويــت اململكــة املتحــدة علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي تأثيــر كبيــر علــى بلــدان
منطقتــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان والقوقــاز وآســيا الوســطى .وتربطهــا عالقــات قويــة بمنطقــة اليــورو
مــن خــال التجــارة وحتويــات العامليــن واالســتثمار األجنبــي املباشــر والســياحة وخاصــة البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان املســتوردة للنفــط يف املغــرب العربــي (املغــرب وتونــس) ومنطقــة والقوقــاز
وآســيا الوســطى.
إعداد بريثا ميترا وخوان تريفينيو ،بمساعدة بحثية من هونغ يانغ.
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اإلطار ( :2-1تتمة)
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٢-١اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو٢٠١٤-٢٠١٢ ،

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات أو اﻟﻮاردات ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ(

٣٠
٢٥

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٢-١اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮك
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ:٢٠١٦ ،
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ(
ﺑﻨﻮك اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى

٤٠

١٥

٣٠

١٠

٢٠
١٠

٥

ﺻﻔﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
اﳌﻐﺮب
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﻷردن
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﻴﻤﻦ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

دول
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻠﺪان
ﳎﻠﺲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﳌﺴﺘﻮردة ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺘﻌﺎون
ﰲ ﳎﻠﺲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ

٦٠
٥٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

٧٠

MENAP

اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺼﺎدرات إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.

اﳌﺼﺪر :ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ) ٪١أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
واﻟﻌﺮاق وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺴﻮدان وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن(.

ومــن القنــوات الرئيســية األخــرى التــي يمكــن أن تتأثــر مــن خاللهــا منطقتــا الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
والقوقــاز وآســيا الوســطى هــي معــاودة أســعار النفــط لالنخفــاض نتيجــة ضعــف النمــو العاملــي — وهــو مــا قــد ينعكــس بصــورة خاصــة
علــى البلــدان املصــدرة للنفــط .ويمكــن أن يــؤدي تراجــع الصــادرات إىل اســتمرار تدهــور أرصــدة املاليــة العامــة ويحــد يف نهايــة املطــاف
مــن آفــاق النمــو .ويمكــن أن تتأثــر البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقتــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
والقوقــاز وآســيا الوســطى بســبب انخفــاض الطلــب علــى الــواردات أو حتويــات العامليــن مــن البلــدان املصــدرة للنفــط يف املنطقــة
(وخاصــة دول جملــس التعــاون اخلليجــي) أو روســيا.
ومــن املرجــح أن يــؤدي ارتفــاع قيمــة الــدوالر ،نتيجــة التدفقــات إىل املــاذات اآلمنــة وســط زيــادة العــزوف عــن اخملاطــر يف العــامل إىل
ضعــف القــدرة التنافســية للصــادرات ،وخاصــة يف البلــدان ذات الصــادرات املتنوعــة (غيــر الســلع األوليــة) التــي تكــون مرونــة عمالتهــا
مقابــل الــدوالر حمــدودة .وســيؤدي ارتفــاع قيمــة الــدوالر إىل زيــادة تكاليــف خدمــة الديــون اخلارجيــة املقومــة بالــدوالر ،وخاصــة
بالنســبة ملنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .وســتتأثر االحتياطيــات الدوليــة وحوافــظ اســتثمار صناديــق الثــروة الســيادية بالتغييــرات
يف التقييــم.
وإجمــاال ،يمكــن أن يــؤدي تصويــت اململكــة املتحــدة علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي إىل إضعــاف اآلفــاق يف منطقتــي الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان والقوقــاز وآســيا الوســطى بقــدر مــا ســيزيد العــزوف عــن اخملاطــر يف العــامل ويخفــض
النمــو العاملــي وأســعار الســلع األوليــة.
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اإلطار  :3-1التقدم يف إصالحات أسعار الطاقة يف دول جملس التعاون اخلليجي
تواجــه منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي تقلــص إيراداتهــا النفطيــة فنفــذت إصالحــات يف أســعار الطاقــة كوســيلة لتخفيــض اإلنفــاق.
وشــهدت جميــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي زيــادة يف أســعار الطاقــة ،حــدث معظمهــا منــذ أن بــدأت أســعار النفــط يف االنخفــاض
يف منتصــف عــام  ،2014علــى الرغــم مــن اختــاف عمــق واتســاع اإلصالحــات اختالفــا كبيــرا بيــن البلــدان .ويف الفتــرة مــن ينايــر إىل
يوليــو  ،2016كان متوســط أســعار الديــزل يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة وعُمــان ومتوســط أســعار الغــاز الطبيعــي يف البحريــن وعُمــان
قريبــان جــدا مــن مســتويات األســعار يف الواليــات املتحــدة أو أعلــى منهــا (اجلــدول  .)1-3-1وقــد بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية
إصالحــات كبيــرة يف أســعار الطاقــة يف أواخــر عــام  ،2015وتعتــزم أن تواصــل رفــع األســعار احملليــة تدريجيــا علــى مــدى الســنوات
اخلمســة القادمــة .وبــدأت قطــر إصالحــات األســعار ،ولكــن ال تــزال األســعار احملليــة يف كل مــن قطــر واململكــة العربيــة الســعودية أقــل مــن
املســتويات الدوليــة بكثيــر .وطبقــت الكويــت زيــادة كبيــرة يف أســعار البنزيــن يف ســبتمبر مــن هــذا العــام ،ومــن املتوقــع أن تزيــد أســعار
الكهربــاء أيضــا يف العــام القــادم (اجلــدول  .)4-3-1وإىل جانــب إصالحــات أســعار الطاقــة ،بــدأت عــدة دول يف جملــس التعــاون
اخلليجــي تنفــذ سياســات لتحســين الكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة وتستكشــف مــدى إمكانيــة توليــد الكهربــاء مــن خــال مصــادر متجــددة.

اجلدول  :1-3-1أسعار منتجات الطاقة :دول جملس التعاون اخلليجي والواليات املتحدة

(متوسط يناير — يوليو  2016أو أحدث بيانات متاحة)

البحرين
الكويت
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
متوسط دول جملس التعاون اخلليجي
أقصى سعر يف دول جملس التعاون اخلليجي

البنزين

الديزل

(دوالر أمريكي للتر)
0.32
0.38
0.39
0.19
0.43
0.42
0.37
0.35
0.10
0.22
0.43
0.41
0.34
0.33
0.43
0.42

الكهرباء

الغاز الطبيعي
(دوالر أمريكي
لكل مليون وحدة (دوالر أمريكي لكل
حرارية بريطانية) كيلوواط/ساعة)
0.04
2.75
0.01
1.50
0.04
3.00
0.05
0.75
0.10
1.50
0.12
0.75
0.06
1.71
0.12
3.00

0.10
2.18
0.45
0.51
األسعار يف الواليات املتحدة
املصــادر :األســعار اخلاصــة بــدول جملــس التعــاون اخلليجــي مأخــوذة مــن الســلطات الوطنيــة وهــي متوســطات للبنزيــن  90و 95أوكتــان.
وأســعار الواليــات املتحــدة للبنزيــن (متوســط الدرجــة املتوســطة والعاليــة) والديــزل مصدرهــا هــو وزارة الطاقــة (إدارة معلومــات الطاقــة)
وهــي معدلــة ملراعــاة الضرائــب .وبالنســبة للغــاز الطبيعــي فالســعر علــى أســاس التســليم الفــوري يف جممــع أنابيــب «هنــري» .وتعريفــات
الكهربــاء للواليــات املتحــدة تشــمل الضرائــب ومصدرهــا إدارة معلومــات الطاقــة.

وسيســاعد ارتفاع أســعار الطاقة على إبطاء النمو الســريع يف اســتهالك الطاقة يف املنطقة وســيدعم تصحيح أوضاع املالية العامة.
واســتهالك الفــرد مــن الطاقــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي ليــس مرتفعــا فحســب ،ولكنــه يتزايــد أيضــا بســرعة (وبصفــة خاصــة
يف قطــر واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة) .وتتــراوح تقديــرات متوســط التكلفــة الضمنيــة للمســتوى املنخفــض
ألســعار الطاقــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي الســتة اســتنادا إىل أســعار  2016بيــن  %0.8مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لإلمــارات
العربيــة املتحــدة إىل أكثــر مــن  %7مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للكويــت (اجلــدول  .)2-3-1وتختلــف التكلفــة الصريحــة لدعــم الطاقــة
يف موازنــات دول منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي اختالفــا كبيــرا ،ولكنهــا تبلــغ نحــو  %1يف املتوســط مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
للمنطقــة (اجلــدول  .)3-3-1وإصالحــات أســعار الطاقــة التــي جــرت يف الفتــرة األخيــرة ســتدعم تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة مــن
خــال تخفيــض إنفــاق املوازنــة علــى الدعــم الصريــح للطاقــة و/أو مــن خــال زيــادة اإليــرادات مــن بيــع منتجــات الطاقــة حمليــا.
وعلــى دول جملــس التعــاون اخلليجــي أن تواصــل التأكــد مــن جنــاح واســتمرارية إصالحاتهــا ألســعار الطاقــة .ولهــذا الغــرض ،ســتكون
حمــات التواصــل الفعالــة مهمــة لتوضيــح األســاس املنطقــي لهــذه اإلصالحــات وأهدافهــا وفوائدهــا ،وإبــاغ عامــة اجلمهــور بوتيــرة
زيــادات األســعار ،واســتحداث تدابيــر واضحــة وشــفافة لتعويــض أثــر الزيــادات يف األســعار علــى األســر منخفضــة الدخــل .وخلصــت
إعداد مليكة بانت.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اإلطار ( :3-1تابع)
اجلــدول  :2-3-1تقديــرات التكلفــة الضمنيــة للطاقــة
يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي1
( %من إجمايل الناجت احمللي)
البحرين
الكويت
عُمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
دول جملس التعاون
اخلليجي

2014
7.4
7.5
7.1
5.0
9.3
2.4
6.7

2015
5.4
8.0
4.6
4.5
7.3
1.3
5.3

2016
3.6
7.2
2.8
3.5
4.2
0.8
3.4

املصــادر :املوقــع اإللكتــروينGlobalPetrolPrices.com :؛ والهيئــات احلكوميــة
لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي؛ والوكالــة الدوليــة للطاقــة؛ واإلدارة
األمريكيــة ملعلومــات الطاقــة؛ وبيانــات أســعار الســلع األوليــة الصــادرة عــن
البنــك الــدويل؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل.
 1التكلفــة الضمنيــة ملنتجــات الطاقــة — بمــا يف ذلــك البنزيــن والديــزل والغاز
الطبيعــي والكهربــاء — تقــدر باســتخدام منهجيــة فجــوة األســعار (أســعار عــام
 2016هــي متوســطات الفتــرة مــن ينايــر إىل يوليــو  2016أو أحــدث بيانــات
متاحــة) ،صنــدوق النقــد الــدويل (.)2015

اجلــدول  :3-3-1تقديــرات التكلفــة الصريحة للطاقة يف
دول جملــس التعــاون اخلليجــي املدرجة يف املوازنة1
مليارات الدوالرات  %من إجمايل
الناجت احمللي
األمريكية

البحرين
الكويت
عُمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
دول جملس التعاون
اخلليجي2

1.1
7.8
0.8
1.2
0.0
…
10.9

3.5
6.8
1.3
0.7
0.0
…
1.1

املصادر :السطات الوطنية ،وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
 1تُســتخدم أرقــام موازنــة عــام  2016للبحريــن وعمــان؛ وأرقــام موازنــة
عــام  2015للــدول األخــرى .وتســتند تقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل
بالنســبة لقطــر يف عــام  2015إىل البيانــات التاريخيــة.
 2تُســتبعد اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن جممــوع دول جملــس التعــاون
اخلليجــي.

دراســة أجراهــا صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام  2013للفتــرات الرئيســية التــي شــهدت إصــاح أســعار الطاقــة (خــال الفتــرة مــن بدايــة
التســعينات إىل العقــد الثــاين مــن األلفينــات) إىل أن البلــدان التــي أجــرت االصالحــات اعتمــدت يف معظــم احلــاالت علــى تدابيــر تخفيفيــة
حلمايــة الفقــراء :ســواء عــن طريــق حتويــات نقديــة موجهــة أو توســيع نطــاق البرامــج االجتماعيــة القائمــة .ويف أرمينيــا وإندونيســيا
واألردن ،ســاعدت برامــج التحويــات علــى كســب الدعــم لإلصالحــات .واشــتملت التدابيــر التخفيفيــة الراميــة إىل مســاعدة القطــاع
اإلنتاجــي علــى التصحيــح التدريجــي لألســعار (مثــا للغــاز الطبيعــي يف البحريــن) والدعــم املــايل ملؤسســات خمتــارة للحــد مــن كثافــة
اســتخدام الطاقــة (إيــران) .وبعــد رفــع األســعار ،يمكــن أن يــؤدي وضــع صيغــة للتســعير التلقائــي — كمــا هــو احلــال يف عُمــان واإلمارات
العربيــة املتحــدة ومؤخــرا يف قطــر وكمــا أُعلِــن يف الكويــت — إىل احلــد مــن خماطــر ضيــاع تأثيــر اإلصالحــات وضمــان انعــكاس
التغيــرات يف األســعار الدوليــة علــى األســعار احملليــة يف الوقــت املناســب.
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اإلطار ( :3-1تابع)
اجلدول  :4-3-1مستجدات إصالح أسعار الطاقة مؤخرا يف دول جملس التعاون اخلليجي
قبــل هبــوط أســعار النفــط (قبــل منتصــف
عــام )2014

بعــد هبــوط أســعار النفــط (بعــد منتصــف
عــام )2014

البحرين

ارتفــع ســعر الغــاز للمؤسســات الصناعيــة
القائمــة بنســبة  %50ابتــداء مــن ينايــر ،2012
مــن  1.50دوالر إىل  2.25دوالر لــكل مليــون
وحــدة حراريــة بريطانيــة ،يف حيــن أن الســعر
للمؤسســات الصناعيــة اجلديــدة ظــل عنــد 2.50
دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة
(األســعار للعمــاء اجلــدد زادت مــن  1.30دوالر
إىل  2.50دوالر يف إبريــل .)2010

أعلنــت الســلطات يف مــارس  2015عــن زيــادة
ســنوية قدرهــا  0.25دوالر لــكل مليــون وحــدة
حراريــة بريطانيــة يف ســعر الغــاز للمســتخدمين
مــن القطــاع الصناعــي ابتــداء مــن  1إبريــل 2015
حتــى يصــل الســعر إىل  4.0دوالر لــكل مليــون
وحــدة حراريــة بريطانيــة بحلــول إبريــل  .2021ويف
مــارس  ،2015رفعــت الســلطات أســعار الوقــود يف
احملطــات البحريــة .وجــرى تعديــل هيــكل تعريفــات
الكهربــاء واملــاء للمســتخدمين مــن غيــر األســر،
وزادت التعريفــات علــى مســتويات االســتهالك
األعلــى (أكتوبــر  .)2013ويف ينايــر ،2016
رفعــت الســلطات ســعر البنزيــن يف حمطــات التــزود
بالوقــود بنســبة  .%60وســيتم تطبيــق زيــادات يف
أســعار الديــزل والكيروســين وغــاز البتــرول املســال
والكهربــاء واملــاء تدريجيــا بحلــول عــام .2019
ويُعفــى اخلبــازون وصيــادو األســماك مــن الزيــادات
يف أســعار الديــزل والكيروســين ،يف حيــن أن معظــم
األســر واملشــروعات الصغيــرة البحرينيــة معفــاة مــن
ارتفــاع تعريفــات الكهربــاء واملــاء.

الكويت

…

ضاعفــت الكويــت أســعار الديــزل يف ينايــر .2015
ووافقــت الســلطات علــى زيــادة يف أســعار البنزيــن
بنســبة  %70يف املتوســط وأعلنــت عــن هــذه
الزيــادة ،ليبــدأ تطبيقهــا اعتبــارا مــن ســبتمبر .2016
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســتقوم جلنــة حكوميــة
بمراجعــة أســعار البنزيــن اجلديــدة كل ثالثــة شــهور
تبعـاَ لتطــورات أســعار النفــط الدوليــة .وأقــر البرملــان
قانونــا جديــدا إلصــاح دعــم املــاء والكهربــاء.
وســيبدأ تطبيــق التعريفــات اجلديــدة اعتبــارا مــن
مايــو .2017

عٌمان

يف ينايــر  ،2015تضاعــف ســعر الغــاز الطبيعــي
املســتخدم يف الصناعــة ،تنفيــذا التفــاق أبــرم يف
عــام .2013

نفــذت الســلطات يف عــام  2016إصالحــا بشــأن دعــم
الوقــود ،حيــث ربطــت األســعار احملليــة باألســعار
الدوليــة ،مــع إجــراء مراجعــات شــهرية ألســعار
املســتهلكين .وزادت تعريفــات املــاء يف مــارس
 2016للمســتخدمين احلكومييــن والتجارييــن
والصناعييــن؛ وهنــاك اقتــراح بزيــادة تعريفــات
الكهربــاء لهــؤالء املســتخدمين.

قطر

رفعــت قطــر أســعار البنزيــن يف حمطــات التــزود
بالوقــود بنســبة  %25والديــزل بنســبة  %30يف
ينايــر  .2011ورفعــت أســعار الديــزل مــرة أخــرى
يف مايــو  ،2014بنســبة .%50

ارتفعــت أســعار املــاء والكهربــاء يف أكتوبــر 2015
وحــددت التعريفــات لشــرائح االســتهالك اخملتلفــة.
ويف ينايــر  ،2016ارتفعــت أســعار البنزيــن مــرة
أخــرى بنســبة  .%30وأنشــأت الســلطات جلنــة تقــدم
توصيــات بشــأن مــا إذا كان ينبغــي تعديــل األســعار،
اســتنادا إىل التطــورات يف األســواق العامليــة
واإلقليميــة؛ وزادت األســعار مــرة أخــرى زيــادة
طفيفــة بنســبة  %4يف أغســطس.

اململكة العربية السعودية

رفعــت اململكــة العربيــة الســعودية متوســط ســعر
الكهربــاء املباعــة إىل املســتخدمين مــن غيــر
األســر بأكثــر مــن  %20يف  1يوليــو .2010

أعلنــت الســلطات يف ديســمبر  2015عــن زيــادة يف
أســعار الوقــود (تتــراوح مــا بيــن  %10و )%134علــى
معظــم منتجــات الطاقــة واملــاء الرئيســية بالنســبة
للشــركات واألســر.

املصدر :السلطات الوطنية.
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اإلطار ( :1-1تتمة)
قبــل هبــوط أســعار النفــط (قبــل منتصــف
عــام )2014
اإلمارات العربية املتحدة

رفعــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة أســعار البنزيــن
يف عــام  2010إىل أعلــى مســتوى يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي .ورفعــت دبــي تعريفــات املــاء
والكهربــاء بنســبة  %15يف مطلــع عــام .2011

املصدر :السلطات الوطنية.
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بعــد هبــوط أســعار النفــط (بعــد منتصــف
عــام )2014
أجــرت اإلمــارات العربيــة املتحــدة إصالحــا يف
أغســطس  2015لسياســة تســعير الوقــود عــن طريــق
اعتمــاد آليــة لتعديــل أســعار البنزيــن والديــزل شــهرياَ
وفقــا لألســعار الدوليــة؛ ووفــق هــذا اإلصــاح ،زادت
أســعار البنزيــن بنســبة  %25وانخفضــت أســعار
الديــزل بنســبة  .%29وتعكــف أبوظبــي حالي ـاَ علــى
وضــع اســتراتيجية شــاملة بشــأن اســتهالك الكهربــاء
واملــاء ،أدت إىل زيــادة التعريفــات يف ينايــر 2015
(بنســبة  %170للمــاء و %40للكهربــاء) .وزادت
تعريفــات املــاء والكهربــاء مــرة أخــرى بنســبة %14
إىل  %17يف ينايــر  .2016وتعتــزم الســلطات
إلغــاء الدعــم املتبقــي علــى الكهربــاء واملــاء والغــاز
تدريجيــا ،مــع حمايــة الشــريحة منخفضــة الدخــل مــن
املســتهلكين.
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البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات
اقتصادية خمتارة
متوسط
نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

(التغير السنوي)% ،
اجلزائر
البحرين
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

تضخم أسعار املستهلكين

(املتوسط السنوي)% ،
اجلزائر
البحرين
جمهورية إيران اإلسالمية
العراق
الكويت
ليبيا
عمان
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

رصيد املالية العامة الكلي للحكومة العامة
( %من إجمايل الناجت احمللي)
اجلزائر
البحرين1
جمهورية إيران اإلسالمية2
العراق
الكويت1
ليبيا
عمان1
قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة3
اليمن

رصيد احلساب اجلاري

2012–2011

توقعات

2013

2014

2015

2016

3.7
5.1
4.3
…
5.5
7.1
3.8
12.4
4.3
5.0
3.0

2.8
5.4
–1.9
7.6
0.4
–13.6
3.2
4.6
2.7
4.7
4.8

10.4

3.8
4.4
4.3
–0.4
0.6
–24.0
2.9
4.0
3.6
3.1
–0.2

5.8

3.9
2.9
0.4
–2.4
1.1
–6.4
3.3
3.7
3.5
4.0
–28.1

3.6
2.1
4.5
10.3
2.5
–3.3
1.8
2.6
1.2
2.3
–4.2

2.9
1.8
4.1
0.5
2.6
13.7
2.6
3.4
2.0
2.5
12.6

3.8
1.5
16.3
17.0
3.2
5.4
2.8
4.5
2.1
4.5
11.6

3.3
3.3
34.7
1.9
2.7
2.6
1.2
3.1
3.5
1.1
11.0

2.9
2.7
15.6
2.2
2.9
2.8
1.0
3.4
2.7
2.3
8.2

4.8
1.8
11.9
1.4
3.2
14.1
0.1
1.8
2.2
4.1
39.4

5.9
3.6
7.4
2.0
3.4
14.2
1.1
3.0
4.0
3.6
5.0

4.8
3.0
7.2
2.0
3.8
12.5
3.1
3.1
2.0
3.1
18.0

3.9
0.0
1.9
…
28.5
12.7
9.2
9.3
8.2
11.1
–2.7

–0.9
–5.4
–2.2
–5.8
34.3
–4.0
4.7
22.2
5.8
10.4
–6.9

–8.0
–5.8
–1.2
–5.6
28.1
–40.3
–1.1
15.0
–3.4
5.0
–4.1

–16.8
–15.1
–2.0
–13.7
1.5
–52.5
–16.5
5.4
–15.9
–2.1
–10.6

–13.3
–14.7
–1.1
–14.1
–3.6
–56.6
–13.5
–7.6
–13.0
–3.9
–11.3

–9.5
–11.7
–1.0
–5.1
3.2
–43.8
–10.3
–10.1
–9.5
–1.9
–5.5

5.4

7.5

6.7

13.4

2.0

4.3

15.1

( %من إجمايل الناجت احمللي)
0.4
13.5
اجلزائر
7.4
6.3
البحرين
7.0
4.9
جمهورية إيران اإلسالمية
…
1.4
العراق
39.9
32.8
الكويت
13.5
24.4
ليبيا
6.7
9.1
عمان
29.9
20.0
قطر
18.2
16.7
اململكة العربية السعودية
19.1
12.5
اإلمارات العربية املتحدة
–3.1
0.2
اليمن
املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات مبلغة على أساس السنة املالية بالنسبة إليران ( 21مارس 20/مارس).
 1احلكومة املركزية.
 2احلكومة املركزية وصندوق التنمية الوطني ما عدا مؤسسة الدعم املوجه.
 3احلسابات املوحدة للحكومة االحتادية وإمارات أبو ظبي ودبي والشارقة.
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2.7

–0.7

8.3

–4.4
4.6
3.8
–0.8
33.3
–27.8
5.7
23.5
9.8
10.0
–1.7

1.6

5.5

–9.5

–3.8

–16.5
–3.1
2.1
–7.2
5.2
–42.1
–17.5
8.2
–8.3
3.3
–5.5

3.3

4.7

–9.2

–4.4

–15.1
–4.7
4.2
–10.8
3.6
–47.4
–21.3
–1.8
–6.6
1.1
–6.1

2017

2.9

4.2

–6.2

–1.8

–13.7
–3.8
3.3
–3.6
8.4
–36.9
–17.6
0.0
–2.6
3.2
–2.8

الفصل  -2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :سعي حثيث لتعزيز
النمو االحتوائي يف بيئة حمفوفة بالتحديات
ال يــزال التقــدم مســتمرا نحــو حتقيــق اســتقرار االقتصــاد الكلــي علــى
أثــر اإلصالحــات األخيــرة يف دعــم الطاقــة وانخفــاض أســعار النفــط.
غيــر أن النمــو ال يــزال ضعيفــا وهشــا يف ظــل الصراعــات اإلقليميــة
اجلاريــة واملعوقــات الهيكليــة الباقيــة وضعــف الطلــب اخلارجــي.
ويف األجــل املتوســط ،يُتوقــع أن يظــل النمــو دون املســتوى الــازم
ملعاجلــة االرتفــاع املســتمر يف معــدالت البطالــة وتــدين مســتوى
االحتــواء االقتصــادي .ويبقــى احليــز املــايل املتــاح حمــدوداَ بســبب
ارتفــاع تكاليــف خدمــة الديــن وفاتــورة األجــور الكبيــرة ،كمــا أن
مواطــن الضعــف اخلارجيــة ال تــزال كبيــرة يف بعــض احلــاالت .ومــن
أجــل تعزيــز نمــو القطــاع اخلــاص وتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل
يتعيــن تعميــق اإلصالحــات الهيكليــة بغــرض خفــض تكاليــف
ممارســة األعمــال ،وحتســين إمكانــات احلصــول علــى التمويــل
والوصــول إىل أســواق الصــادرات ،وحتســين مهــارات العمالــة.
وقــد تســاعد زيــادة مرونــة أســعار الصــرف أيضــا يف تعزيــز القــدرة
التنافســية يف بعــض احلــاالت.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-٢ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧــﺎت ﰲ اﻟﻨﻤــﻮ :ﻳﺪﻋﻤــﻪ
اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻳﺪﻓﻌﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

)اﻟﺘﻐﻴﺮ (١٢٠١٧-٢٠١٤ ،٪

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻮاردات

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ
ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

اﻟﺼﺎدرات
اﻻﺳﺘﻬﻼك

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ
–١
–٢

تباطؤ النشاط االقتصادي
أدى التقــدم يف اآلونــة األخيــرة نحــو حتقيــق اإلصالحــات
والتعــايف التدريجــي يف منطقــة اليــورو وتراجــع أســعار النفــط
إىل زيــادة الثقــة وتعزيــز اســتقرار االقتصــاد الكلــي .ويُتوقــع أن
يصــل معــدل النمــو إىل  %3.6يف العــام احلــايل ،وأن يرتفــع اىل
 %4.2يف عــام  2017بافتــراض اســتمرار التقــدم علــى صعيــد
اإلصالحــات .وال تــزال جهــود تعزيــز النشــاط االقتصــادي
تواجــه عراقيــل مــن الصراعــات اإلقليميــة واالضطرابــات
االجتماعيــة املســتمرة ،وضعــف القــدرة التنافســية ،واملعوقات
الهيكليــة العميقــة .والنمــو الــذي تــراوح مــا بيــن  %3و %4منــذ
الربيــع العربــي كان متدنيــا للغايــة وغيــر احتوائــي بمــا يكفــي
ملعاجلــة االرتفــاع املســتمر يف معــدل البطالــة ( ،)%11ال ســيما
بيــن الشــباب (.)%25
ومــن املتوقــع أن يســهم كل مــن اإلصالحــات الهيكليــة األخيــرة
وتيســير السياســة النقدية يف تعزيز االســتثمار الذي يُتوقع أن
تــزداد أهميتــه كأحــد حمــركات النمــو (الشــكل البيــاين .)1-2
والعوامــل التــي تســاعد يف زيــادة االســتثمارات اخلاصــة ونمــو
االئتمــان املمنــوح للقطــاع اخلــاص تتضمــن أوجــه التحســن
يف بيئــة األعمــال ،بمــا يف ذلــك اجلهــود األوليــة نحــو مكافحــة
الفســاد (أفغانســتان ومصــر) وزيــادة الطاقــة الكهربائيــة
املتاحــة للصناعــات (باكســتان) والتقــدم احملــرز نحــو تبســيط
إعــداد بريثــا ميتــرا بمســاعدة بحثيــة مــن جوهــر أبجيــان ،وسيباســتيان
هيــرادور.

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

–٣

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻳُﺴﺒﺘﻌﺪ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﳎﻤﻼت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

القواعد التنظيمية وتعزيز حماية املستثمرين (مصر واألردن
واملغــرب) وتيســير السياســة النقديــة (األردن وباكســتان).
كذلــك اســتفادت االســتثمارات العامــة مــن إصالحــات الدعــم
يف اآلونــة األخيــرة.
وال تــزال فاتــورة األجــور الضخمــة يف القطــاع العــام هــي
احملــرك األساســي وراء قــوة االســتهالك .وظلــت حتويــات
املغتربيــن ،ومعظمهــا مــن أوروبــا ودول جملــس التعــاون
اخلليجــي ،تســهم لفتــرة طويلــة يف دعــم االســتهالك ،لكنهــا
بــدأت يف التراجــع بســبب تباطــؤ النشــاط االقتصــادي يف دول
جملــس التعــاون اخلليجــي (الشــكل البيــاين  .)2-2كذلــك ســاهم
انتقــال آثــار انخفــاض أســعار النفــط اىل أســعار املســتهلكين
يف دعــم ثقــة املســتهلكين واإلنفــاق .غيــر أن التعــايف اجلزئــي
يف أســعار النفــط اخلــام مؤخــرا يُتوقــع أن يــؤدي إىل تقلــص
هــذه املكاســب إىل حــد مــا ولكــن بعــد مــرور فتــرة مــن الوقــت
نظــرا ألن آثــار الزيــادات الســعرية خــال الشــهور األخيــرة مل
تنتقــل بعــد مــن جتــار التجزئــة إىل املســتهلكين .ويف املغــرب،
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٢-٢ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﺼــﺎدرات واﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ وﲢﻮﻳــﻼت
اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ

)ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺷﺮ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ (١٠٠ = ٢٠١٣

ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﲢﻮﻳﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ )ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ(

اﻟﺼﺎدرات )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﻳﻐﻄﻲ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(
اﻟﺴﺎﺋﺤﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻮن
١٤٠

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٢ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
)ﻳﻨﺎﻳﺮ (١٠٠ = ٢٠١٠

ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻷردن
اﳌﻐﺮب

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻮدان

ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن

١٥٠
١٤٠
١٣٠

١٣٠

١٢٠
١١٠

١٢٠

١٠٠
١١٠

٩٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

٨٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴــﺔ  ،Bloomberg, L.P.واﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﺼــﺎدرات وﲢﻮﻳــﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﻴــﻦ ﺗُﻘــﺎس ﺑﺎﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ .ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺼــﺎدرات
ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠١٠

أثــر ضعــف اإلنتــاج يف القطــاع الزراعــي (الــذي يوفــر فــرص
عمــل ألكثــر مــن ثلــث الســكان) تأثيــرا ســلبيا علــى الدخــل
واالســتهالك هــذا العــام ،ولكــن مــن املتوقــع أن يشــهد القطــاع
انتعاشــة خــال العــام املقبــل.
ويرجع أحد أسباب تباطؤ النشاط اخلارجي إىل ضعف الطلب
اخلارجــي وانخفــاض القــدرة التنافســية .وتراجعــت الصــادرات
والســياحة تراجعــا حــادا يف الشــهور األخيــرة (الشــكل البيــاين
 ،)2-2وهــو مــا يعــود جزئيــا إىل تباطــؤ النمــو يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي .ويف موريتانيــا ،أدى تراجــع أســعار خــام
احلديــد (النــاجت أساســا عــن اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن)
إىل انخفــاض الصــادرات ،وكان النخفــاض أســعار النفــط
تأثيــر مماثــل يف الســودان .ومــن املتوقــع أن تنتعــش صــادرات
املنطقــة إىل حــد مــا خــال عــام  2017بفضــل زيــادة الطلــب
اخلارجــي مــن االقتصــادات املتقدمــة .وحتديــدا ،يُتوقــع ارتفــاع
الطلــب احمللــي يف منطقــة اليــورو (الشــريك التجــاري األكبــر
ملنطقــة املغــرب العربــي) رغــم اخملاطــر الناجمــة عــن نتيجــة
اســتفتاء اململكــة املتحــدة يف يونيــو  2016لصالــح اخلــروج
مــن االحتــاد األوروبــي (اإلطــار  .)2-1غيــر أن ضعــف القــدرة
التنافســية (الشــكل البيــاين  — )3-2الــذي يعــود الســبب فيــه
أيضــا إىل ارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي املربوطــة بــه كثيــر
20
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ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٢
أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣
أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٣
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤
أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥
أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٦

١٠٠

٩٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

مــن العمــات يف املنطقــة ،ورغــم التراجــع األخيــر يف ســعر
الصــرف (مصــر وتونــس) — يُتوقــع أن يظــل ســببا وراء تقلــص
حصــص الصــادرات (مصــر وموريتانيــا وتونــس ،الشــكل
البيــاين  .)4-2وسيســتمر ارتفــاع الــواردات علــى مســتوى
بلــدان املنطقــة اتســاقا مــع زيــادة االســتثمارات .وســوف يســهم
حــل مســألة نقــص النقــد األجنبــي يف مصــر أيضــا يف زيــادة
الــواردات ودعــم االســتثمار واإلنتــاج.
وتســهم التداعيــات الناجمــة عــن الصراعــات التــي تشــهدها
املنطقــة يف إعاقــة النشــاط االقتصــادي .كذلــك تتســبب
األوضــاع األمنيــة الصعبــة ،بمــا فيهــا الهجمــات اإلرهابيــة
األخيــرة يف أفغانســتان ومصــر وباكســتان وتونــس ،يف
إضعــاف الثقــة (الشــكل البيــاين  )5-2واإلضــرار بالســياحة
(الشــكل البيــاين  .)2-2ويــؤدي اســتيعاب أعــداد متزايــدة مــن
الالجئيــن (األردن ولبنــان وتونــس) إىل تنامــي الضغــوط علــى
خدمــات البنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم.
وبالرغــم مــن التقــدم الــذي حتقــق يف الفتــرة االخيــرة ،ال تــزال
املعوقــات الهيكليــة التــي تؤثــر علــى النمــو مســتمرة .فــا يــزال
النشــاط االقتصــادي يواجــه معوقــات مــن ضعــف البنيــة
التحتيــة يف قطــاع النقــل واالتصــاالت ونقــص الكهربــاء
والوقــود وامليــاه .وتســتمر معانــاة املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة مــن عــدم توافــر االئتمــان املصــريف نظــرا ألن
البنــوك توجــه معظــم التمويــل إىل احلكومــات والشــركات

٨٠

الفصل  —2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي حثيث لتعزيز النمو االحتوائي يف بيئة حمفوفة بالتحديات
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٤-٢اﳊﺼــﺺ ﻣــﻦ ﺻــﺎدرات اﳌﻨﻄﻘــﺔ إﱃ
اﻟﻌﺎﱂ

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات اﱃ اﻟﻌﺎﱂ(

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٢اﻹرﻫﺎب ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

)اﳌﺆﺷﺮ  ،٧-١ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ  ٧إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق(

٢٠٠٧-٢٠٠٦
٢٠١٦-٢٠١٥
آﺳﻴﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )(٢٠١٦–٢٠١٥
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
)(٢٠١٦–٢٠١٥
أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )(٢٠١٦–٢٠١٥

٠٫٢٥
٢٠١٥

١

٢٠١٠
٠٫٢٠
٠٫١٥

٥
٤
٣

٠٫١٠

٢

٠٫٠٥

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻮدان اﻷردن ﺗﻮﻧﺲ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮ

١

٠٫٠٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

الضخمــة اململوكــة للدولــة .وتتأثــر مســتويات الثقــة أيضــا
بتفــاوت درجــات التقــدم علــى صعيــد اإلصالحــات الهيكليــة
التــي ظلــت مطــردة نســبيا يف بعــض البلــدان (األردن واملغــرب
وباكســتان) وكانــت أكثــر تفاوتــا يف بعضهــا اآلخــر (مصــر
وموريتانيــا وتونــس) وتباطــأت بســبب غيــاب التوافــق
السياســي يف بلــدان أخــرى (لبنــان).
ومــن املتوقــع أن تتســارع وتيــرة معــدل التضخــم خــال العــام
املقبــل .فقــد بلــغ  %7.4يف عــام  ،2016أي أعلــى بنســبة %1
تقريبــا مقارنــة بالعــام املاضــي ،ويُتوقــع ارتفاعــه إىل %9.8
يف العــام املقبــل ،ويعــود جــزء كبيــر منــه إىل ارتفــاع معــدل
التضخــم يف مصــر .وظــل معــدل التضخــم خاضعــا لضغــوط
خافضــة حتــى اآلن بســبب اســتمرار فجــوات النــاجت الكبيــرة
وانخفــاض أســعار الغــذاء والطاقــة العامليــة (يف حــاالت
الســماح بانتقــال األســعار العامليــة اىل األســعار احملليــة)
وارتفــاع قيمــة العمــات احملليــة جتــاه عمــات أهــم البلــدان
الشــريكة يف توفيــر الســلع املســتوردة (الصيــن ومنطقــة
اليــورو ،حيــث يبلــغ حجــم الــواردات منهمــا  %15و %25علــى
الترتيــب) .ووازن هــذه الضغــوط اإللغــاء التدريجــي لدعــم
الطاقــة ،وارتفــاع أســعار الغــذاء ،وانخفــاض قيمــة العملــة يف
بعــض احلــاالت (مصــر وتونــس) ،وتنقيــد عجــز املاليــة العامــة،
وتطبيــق سياســات نقديــة تيســيرية .وســوف تشــهد املنطقــة
خــال العــام املقبــل مزيــدا مــن الضغــوط الرافعــة ملعــدل
التضخــم تتمثــل يف زيــادة أســعار الطاقــة العامليــة واالســتمرار
يف اإللغــاء التدريجــي لدعــم الكهربــاء وامليــاه (مصــر وتونــس)

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻷردن

اﳌﻐﺮب

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٦ - ٢٠١٥اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﳌﻨﺘــﺪى
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻤــﺎل ﻣﺆﺷــﺮ ﻳﺘــﻢ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺴــﺢ ﻳﺴــﺄل ا�ﻴﺒﻴــﻦ ﻋــﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وزيــادة الطلــب احمللــي بســبب ارتفــاع حجــم االســتثمارات
العامــة واخلاصــة الضخمــة (مصــر).

اآلفاق احملتملة الباهتة يف األجل
املتوسط
تظــل آفــاق النمــو يف األجــل املتوســط غيــر كافيــة لتخفيــض
معــدالت البطالــة وزيــادة الدخــل وتعزيــز االحتواء االقتصادي.
وال يــزال النمــو املمكــن ضعيفــا بســبب ضعــف نمــو اإلنتاجيــة
وبــطء تراكــم رأس املــال ،وال تــزال املنطقــة قاصــرة عن اللحاق
بركــب البلــدان النظيــرة علــى مســتوى العــامل مــن حيــث اآلفــاق
االقتصاديــة متوســطة األجــل (الشــكل البيــاين  ،)6-2ال ســيما
علــى أســاس نصيــب الفــرد يف ظــل النمــو الســريع يف أعــداد
الســكان باملنطقــة .وبالرغــم مــن ارتفــاع النمــو االقتصــادي
يف الســنوات األخيــرة ،فإنــه مل يــؤدي حتــى اآلن إىل أي تغييــر
ملمــوس يف معــدالت البطالــة (الشــكل البيــاين  .)7-2ويشــير
ضعــف تأثــر معــدل البطالــة بمعــدل النمــو إىل أن البطالــة
هيكليــة يف اجلــزء األكبــر منهــا وناجمــة حتديــدا عــن عــدم
تناســب املهــارات الوظيفيــة مــع متطلبــات ســوق العمــل .ويف
حيــن تشــير التوقعــات احلاليــة للنمــو يف األجــل املتوســط إىل
بلــوغ النمــو مــا يزيــد قليــا علــى  ،%5ال يُتوقــع أن ينخفــض
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٦-٢اﻟﻨﻤــﻮ اﳌﻤﻜــﻦ وﻧﻤــﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ورأس
اﳌﺎل واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

٩

٤

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ارتفاع خماطر التطورات السلبية
ازدادت خماطــر التطــورات الســلبية احملليــة واخلارجيــة .فقــد
يتأثــر النمــو االقتصــادي ســلباَ بســبب تــردي األوضــاع األمنيــة
أو التوتــرات االجتماعيــة ،واإلرهــاق الناجــم عــن عمليــة
التصحيــح ،وزيــادة التداعيــات الناجتــة عــن الصراعــات يف
املنطقــة ،و/أو تباطــؤ النمــو يف منطقــة اليــورو (ربمــا بســبب
أوجــه عــدم اليقيــن املقترنــة بتصويــت بريطانيــا علــى اخلــروج
مــن االحتــاد األوروبــي) .وقــد تــؤدي اســتعادة تــوازن النمــو يف
الصيــن إىل انخفــاض تمويــل البنيــة التحتيــة يف املنطقــة دون
املســتويات املتوقعــة (جيبوتــي وباكســتان) ،وتباطــؤ آفــاق
النمــو يف األســواق الصاعــدة ،وانخفــاض أســعار الصــادرات
مــن الســلع األوليــة (موريتانيــا وباكســتان) .وقــد يــؤدي قطــع
عالقــات املراســلة املصرفيــة إىل مزيــد مــن التراجــع يف حجــم
اخلدمــات املاليــة املقدمــة مــن البنــوك العامليــة أو اإلقليميــة
(جيبوتــي والســودان) أو تعزيــز الرقابــة علــى القطــاع املصــريف
(لبنــان) .وقــد ترتفــع عــاوات اخملاطــر ارتفاعــا حــادا — ممــا
يــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة التمويــل التــي تتحملهــا احلكومــات
والبنــوك (وبالتــايل إيل خفــض ربحيتهــا) — يف حالــة زيــادة
ضيــق األوضــاع املاليــة العامليــة عــن املتوقــع بســبب إعــادة
تــوازن النمــو والتباطــؤ يف الصيــن أو عــودة أســعار الفائــدة إىل
مســتوياتها املعتــادة يف الواليــات املتحــدة و/أو تداعيــات
22
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٧
٦

٢

معــدل البطالــة الــذي يبلــغ حاليــا  %11تقريبــا اال بمقــدار 3
نقــاط مئويــة ليبلــغ  %8بحلــول عــام .2021

٤

٨

٤

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Mitra and others (2016

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

٩

٣

ﺻﻔﺮ

ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

٥

١٠

٥

١
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻤﻜﻦ

١١

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

٥

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

١٢

٢٠١٥–٢٠٠٨
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ٨
٢٠١٥–٢٠٠٨
٧
٦

رأس اﳌﺎل

)(٪

٣

٣
٢

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تصويــت بريطانيــا لصالــح اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي.
وقــد يســهم هــروب املســتثمرين إىل املــاذات اآلمنــة يف زيــادة
قيمــة الــدوالر األمريكــي ،ممــا قــد يتســبب يف مزيــد مــن التدهــور
يف القــدرة التنافســية للبلــدان التــي تربــط عمالتهــا بالــدوالر
األمريكــي ولكنهــا توجــه جــزءا كبيــرا مــن صادراتهــا إىل
الصيــن ومنطقــة اليــورو.
أمــا احتمــاالت جتــاوز التوقعــات فتتضمــن إمكانيــة ارتفــاع
حجــم الصــادرات يف ظــل إعــادة اندمــاج إيــران يف االقتصــاد
اإلقليمــي (راجــع تقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي :الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى ،الصــادر يف أكتوبــر  )2015والتقــدم
يف عقــد اتفاقيــات جتاريــة مــع االحتــاد األوروبــي (األردن).
وإعــادة تــوازن النمــو يف الصيــن قــد تتيــح أيضــا فرصــا لزيــادة
صــادرات الســلع االســتهالكية اىل الصيــن (الفصــل الرابــع).

ضعف وضع املالية العامة واملركز
اخلارجي
بالرغــم مــن أوجــه حتســن املاليــة العامــة مؤخــرا ،فإنهــا ال
تــزال تنطــوي علــى مواطــن ضعــف حــادة .ومــن املتوقــع أن
تــؤدي إصالحــات الدعــم واإليــرادات إىل تقليــص جممــوع
عجــوزات املاليــة العامــة يف معظــم البلــدان املســتوردة للنفــط
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان بمقــدار  0.3نقطــة مئويــة ليصــل إىل  %7مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي يف عــام  2016وإىل  %5.8يف عــام
 ،2017ممــا يــؤدي إىل اســتقرار أوضــاع الديــن العــام .وقــد

٢

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

٢٠٠٧–٢٠٠٣
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٢٠٠٧–٢٠٠٣
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اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ٢٠١٥ - ٢٠١٠ ،

الفصل  —2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي حثيث لتعزيز النمو االحتوائي يف بيئة حمفوفة بالتحديات
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ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى
اﻹﻳﺮادات

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺪة
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٠٫٥
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٢٠١٧–٢٠١٦

٢٠١٥–٢٠١٤
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اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ وﻟﺒﻨﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

أتاحــت هــذه اإلصالحــات أيضــا حيــزا (الشــكل البيــاين )8-2
لزيــادة اإلنفــاق علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة واملســاعدات
االجتماعيــة املوجهــة إىل الفئــات املســتحقة .وســيكون لهــذا
اإلنفــاق املوجــه تأثيــر مــزدوج يتمثــل يف تخفيــف بعــض
اآلثــار العكســية قصيــرة األجــل مــن ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة علــى النشــاط االقتصــادي بينمــا يدعــم النمــو يف األجــل
الطويــل .ويتعيــن زيــادة اإلنفــاق الداعــم للنمــو علــى البنيــة
التحتيــة والقطاعــات االجتماعيــة ملعاجلــة اختناقــات العــرض
وحتســين آفــاق النمــو .غيــر أن اجملــال املتــاح لزيــادة اإلنفــاق
حمــدود بســبب ضعــف اإليــرادات احلكوميــة وارتفــاع فاتــورة
أجــور القطــاع العــام والتكلفــة املرتفعــة خلدمــة الديــن — ال
ســيما يف مصــر واألردن ولبنــان حيــث تتفــاوت مســتويات
الديــن مــن  %90إىل  %145مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.
والتعــايف اجلزئــي األخيــر يف أســعار النفــط ســوف يســاعد علــى
زيــادة اإليــرادات مــن ضريبــة الوقــود ،بينمــا ســيؤدي إىل زيــادة
اإلنفــاق علــى الدعــم احلكومــي يف البلــدان التــي مل تســتكمل
بعــد إصالحــات دعــم الطاقــة (مصــر والســودان وتونــس) أو إىل
اختــاالت علــى مســتوى الشــركات اململوكــة للدولــة (ال ســيما
يف قطــاع الكهربــاء) ،ممــا ســيؤدي بالتــايل إىل زيــادة ضغــوط
املديونيــة يف معظــم البلــدان.
وتنطــوي املراكــز اخلارجيــة علــى مواطــن ضعــف أيضــا.
فمســتوى االحتياطيــات الدوليــة احلــايل يغطــي يف املتوســط
ســتة أشــهر مــن الــواردات يف جميــع بلــدان املنطقــة ،ولكنــه
دون مســتوى ثالثــة أشــهر مــن الــواردات يف مصــر والســودان.
وبالنســبة للســودان حتديــدا ،أدى إلغــاء عالقــات املراســلة
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املصرفيــة مــع بعــض البنــوك األجنبيــة وتقلــص حجــم أنشــطة
التمويــل التجــاري إىل تباطــؤ التجــارة وحتويــات املغتربيــن
واالســتثمار األجنبــي — وبالتــايل إىل زيــادة الضغــوط
علــى االحتياطيــات .وبشــكل عــام أدى انخفــاض فاتــورة
واردات الطاقــة إىل موازنــة جــزء كبيــر مــن اآلثــار الناجمــة
عــن ضعــف صــادرات املنطقــة حتــى اآلن .ولكــن مــع التعــايف
اجلزئــي يف أســعار النفــط املقتــرن بزيــادة الــواردات املرتبطــة
باالســتثمار ،ســوف ترتفــع فاتــورة الــواردات وتــزداد الضغــوط
علــى ميــزان املدفوعــات ،وهــو األمــر الــذي ســيمكن معاجلتــه
إىل حــد مــا يف بعــض احلــاالت مــن خــال خفــض االعتمــاد
علــى النفــط (حتــول األردن مــن عقــود النفــط قصيــرة األجــل
عاليــة التكلفــة إىل عقــود الغــاز الطبيعــي طويلــة األجــل وتتســم
بكفــاءة التكلفــة) وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة
(املغــرب وباكســتان) وتدفقــات التمويــل اخلارجــي الداخلــة إىل
القطــاع العــام (إمكانيــة إصــدار ســندات ديــن ســيادي يف مصــر
وباكســتان وتونــس).
والقطــاع املــايل مســتقر لكنــه يحتــاج إىل بعــض التحســينات
لضمــان حمايتــه .وال تــزال أوضــاع األجهــزة املصرفيــة
ســليمة ،حيــث تتمتــع البنــوك عمومــا بمســتويات جيــدة مــن
الرســملة والســيولة والربحيــة (الشــكل البيــاين — )9-2
بفضــل النمــو القــوي يف الودائــع رغــم ارتفــاع حجــم االئتمــان
مؤخــرا .والقــروض املتعثــرة مرتفعــة ولكنهــا تتراجع تدريجيا.
ويتعيــن تعزيــز األطــر التنظيميــة والرقابيــة — وكذلــك نظــم
اإلعســار واإلفــاس املطبقــة علــى الشــركات ،ونظــم تأميــن
الودائــع يف بعــض احلــاالت.
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تنفيذ إصالحات املالية العامة
واإلصالحات النقدية والهيكلية
إن حتقيــق اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة يف األجــل
املتوســط مقترنــا بدعــم النشــاط االقتصــادي يف األجــل
القريــب أمــر يســتلزم توخــي الدقــة يف حتديــد اخليــارات علــى
صعيــد سياســة املاليــة العامــة .وحتديــدا ،فــإن وجــود خطــط
متوســطة األجــل مصممــة بدقــة ومعلنــة بوضــوح للجمهــور
يســاعد الســلطات علــى اعتمــاد سياســة أيســر للماليــة العامــة
يف األجــل القريــب دون فــرض ضغــوط رافعــة ألســعار الفائــدة
علــى اإلقــراض .ويمكــن أن تتضمــن أهــم مكونــات هــذه اخلطــط
مــا يلــي:
·علــى جانــب اإليــرادات ،ســاهمت إجــراءات خفــض حجــم
اإلعفــاءات وتقليــص الثغــرات (املغــرب وباكســتان،
إىل جانــب إجــراءات مقــررة يف هــذا الصــدد يف مصــر
واألردن وتونــس) وتعزيــز اإلدارة الضريبيــة وتبســيط
إجــراءات اجلمــارك (باكســتان) يف زيــادة اإليــرادات
وشــمول التغطيــة والنمــو مــن خــال إتاحــة الفرصــة أمــام
الشــركات للتنافــس علــى قــدم املســاواة وخفــض تكلفــة
االمتثــال الضريبــي .كذلــك تــزداد العدالــة باتخــاذ تدابيــر
علــى جانــب اإليــرادات تســتهدف الفئــات األعلــى دخــا
أو تزيــد االعتمــاد علــى التكنولوجيــا يف عمليــة حتصيــل
الضرائــب (دراســة  .)Jewell and others 2015وســيكون
هنــاك دور كبيــر أيضــا للسياســات التــي تهــدف إىل تطبيــق
ضريبــة القيمــة املضافــة (مصــر) وتعديــل فئــات املكلفيــن
بضريبــة الدخــل (األردن وتونــس) وزيــادة الضرائــب
االنتقائيــة.
·وعلــى جانــب النفقــات ،مــن شــأن زيــادة تمويــل البنيــة
التحتيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم واخلدمــات
االجتماعيــة (بمــا يف ذلــك سياســات ســوق العمــل النشــطة،
اإلطــار  )2-2أن يدعــم توفيــر فــرص عمــل وحتقيــق
النمــو .وســوف تــؤدي التدابيــر املقــررة للحــد مــن خســائر
الشــركات اململوكــة للدولــة (بمــا يف ذلــك تطبيــق آليــات
التســعير التلقائــي يف شــركات الطاقــة) إىل تقليــص
متأخراتهــا جتــاه احلكومــة والقطــاع اخلــاص .ويمكــن
أيضــا حتســين كفــاءة اإلنفــاق مــن خــال تعزيــز عمليــة
تقييــم املشــروعات الضخمــة وحتديــد املشــروعات ذات
األولويــة منهــا وتنفيذهــا .وينبغــي احتــواء فاتــورة
أجــور القطــاع العــام ،وســوف تتيــح اخلطــط الهادفــة إىل
ترشــيدها بالتدريــج حيــزا ملزيــد مــن اإلنفــاق الداعــم
للنمــو .وتمثــل اإلصالحــات األخيــرة يف نظــام معاشــات
التقاعــد باملغــرب خطــوة يف هــذا االجتــاه .ويف املقابــل،
قامــت تونــس برفــع األجــور يف إطــار جهودهــا نحــو
تخفيــف حــدة االضطرابــات االجتماعيــة.
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وســوف يســهم إصــاح عمليــات تمويــل الديــن العــام يف احلــد
مــن خماطــر التمويــل وحتســين بيئــة األعمــال يف الوقــت نفســه.
ويف ظــل ضيــق األوضــاع املاليــة العامليــة ،يرجــح أن يواصــل
صنــاع السياســات االعتمــاد بصفــة أساســية علــى التمويــل
املقــدم مــن البنــوك احملليــة .لذلــك فــإن القيــام بصفــة منتظمــة
بإصــدار مزيــد مــن الســندات احملليــة بآجــال اســتحقاق أطــول
وذات عائــد يحــدده الســوق لقاعــدة أوســع مــن املســتثمرين
ســوف يحــد مــن خماطــر جتديــد الديــن ويســهم يف تعميــق
األســواق املاليــة وتشــجيع تمويــل الشــراكات بيــن القطاعيــن
العــام واخلــاص وتقليــص اخملاطــر أمــام اجلهــاز املصــريف
الناجمــة عــن التركــز الكبيــر يف القــروض التــي تُقَ ـدَّم للقطــاع
العــام .واالعتمــاد علــى مزيــج أكثــر توازنــا مــن االقتــراض
احمللــي واخلارجــي ســوف يحــد مــن مزاحمــة القطــاع اخلــاص
يف احلصــول علــى القــروض املصرفيــة .ومــن شــأن خصخصــة
الشــركات اململوكــة للدولــة تعزيــز ماليــة احلكومــة وتوفيــر
حوافــز أفضــل لزيــادة الكفــاءة ،وإن كان ســيتعين التعامــل
بحــرص مــع مســألة تســريح العامليــن يف األجــل القريــب يف
حالــة اخلصخصــة.
وســوف يســهم تيســير السياســة النقديــة وزيــادة مرونــة ســعر
الصــرف يف دعــم النمــو واســتقرار االقتصــاد الكلــي .ففــي حالــة
تدهــور القــدرة التنافســية وتنامــي ضغــوط ســعر الصــرف
االســمي (كنمــو الفجــوة بيــن أســعار الصــرف الرســمية وغيــر
الرســمية علــى ســبيل املثــال) وحمدوديــة عــدم توافــق األصــول
واخلصــوم يف امليزانيــة العموميــة ،يتعيــن التحــول ســريعا
إىل نظــم ســعر صــرف أكثــر مرونــة لتجنــب إجــراء تصحيحــات
اقتصاديــة كليــة أصعــب الحقــا .ويجــب أن تقتــرن زيــادة
املرونــة بتعزيــز اســتقاللية البنــك املركــزي (والتقــدم الــذي
حتقــق مؤخــرا يف هــذا الصــدد يف املغــرب وباكســتان وتونــس
هــو موضــع ترحيــب) ،واختيــار ركيــزة اســمية بديلــة ،وبنــاء
القدرات املؤسســية ،ومعاجلة مشــكلة هيمنة اعتبارات املالية
العامــة ،وزيــادة تعميــق وســيولة أســواق الصــرف األجنبــي،
وتعزيــز الرقابــة والتنظيــم يف القطــاع املصــريف .وبالنســبة
للبلــدان التــي يُتوقــع أن يظــل التضخــم فيهــا عنــد مســتويات
معتدلــة ،يمكــن تيســير السياســة النقديــة للتخفيــف مــن اآلثــار
العكســية الناجتــة عــن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة .ويف
البلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف مرنــة ،يتعيــن املوازنــة بيــن
هــذا املنهــج والضغــوط التضخميــة الناجتــة عــن انخفــاض
قيمــة العملــة .ويجــب أن تظــل البنــوك املركزيــة متيقظــة ألي
بــوادر علــى زيــادة الضغــوط املاليــة واتخــاذ إجــراءات رقابيــة
مشــددة عنــد اللــزوم.
ومــن أجــل تعزيــز اإلمكانــات االقتصاديــة وتوفيــر فــرص
عمــل جديــدة يتعيــن زيــادة نمــو اإلنتاجيــة وبنــاء رأس املــال
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اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺪﻟﻴــﻞ اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت ا�ﺎﻃــﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،واﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ )ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻓﻘــﻂ( ،واﳌﻨﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﶈــﻮر اﻟﺮأﺳــﻲ ﻳﺒﻴــﻦ ﻣﺮﺗﺒــﺔ أداء ﻛﻞ ﺑﻠــﺪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄداء اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻨﻈﻴــﺮة ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ
وﺗُﻌَ ـﺮﱠف ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ .اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﳌﺎﺋــﺔ ﺗﻌﻜــﺲ أﻋﻠــﻰ اﳌﺮاﺗــﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ واﳌﺮﺗﺒﺔ  ٨٠ﺗﻌﻨﻲ أن أداء ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ أﻋﻠﻰ  ٪٨٠ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ وﻫﻜﺬا .وﺗﻌﻜﺲ اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﰲ اﳌﺮاﺗــﺐ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ اﻟﺘﻐﻴــﺮات ﰲ أداء اﻟﺒﻠــﺪان و/أو أداء ﻧﻈﺮاﺋﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ
)ﺗُﻌَ ـﺮﱠف ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ( .وﻻ ﻳﻌــﺮض اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﱂ
ﺗﺸــﻬﺪ ﺗﻐﻴــﺮا ﻳُﺬﻛــﺮ ﰲ ﻣﺮاﺗﺒﻬــﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬــﺎ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ .وﺗــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺼــﺎدر ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻮاﻓــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت .وﺗﻈــﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﻋﻨــﺪ اﺳــﺘﺨﺪام
ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ.

املــادي .ورغــم التقــدم الــذي حتقــق يف اآلونــة األخيــرة ،ال تــزال
وتيــرة اإلصــاح يف املنطقــة أبطــأ مقارنــة بالبلــدان النظيــرة
علــى مســتوى العــامل — حتــى أن املراتــب النســبية للبلــدان
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان أخــذت تتراجــع يف جمــاالت مهمــة
مثــل قطــاع البنيــة التحتيــة (الــذي تراجعــت فيــه مراتــب جميــع
البلــدان مــا عــدا املغــرب) والتعليــم والبيئــة التنظيميــة والفســاد
والتمويــل والتجــارة (الشــكل البيــاين  .)10-2وهــذه املراتــب،
إىل جانــب الدراســات التحليليــة األخــرى (مثــل دراســة Mitra
 and others 2016وتقريــر  ،)2014 IMFتشــير إىل اجملــاالت
التــي يكــون لإلصالحــات فيهــا التأثيــر األكبــر علــى زيــادة
نمــو رأس املــال واإلنتاجيــة ،مــع مراعــاة قصــور الطاقــة
اإلنتاجيــة .ويعتمــد بنــاء رأس املــال املــادي يف املنطقــة
علــى االســتثمارات يف البنيــة التحتيــة وتطويــر األســواق
املاليــة .وبالنســبة للعامــل األخيــر ،يمكــن تيســير احلصــول
علــى التمويــل مــن خــال إنشــاء مكاتــب املعلومــات االئتمانيــة
وزيــادة االعتمــاد عليهــا (ال ســيما بالنســبة للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة) — ممــا ييســر بالتــايل تراكــم رأس
املــال اخلــاص والتوســع يف األنشــطة التجاريــة وتوفيــر فــرص

عمــل جديــدة .ويمكــن دعــم نمــو اإلنتاجيــة مــن خــال تقليــل
تكلفــة ممارســة األعمــال بتعزيــز حمايــة املســتثمرين وتقليــل
القيــود التنظيميــة املفروضــة وتيســيرها .ومــن املهــم أيضــا
احلــد مــن هيمنــة الشــركات اململوكــة للدولــة علــى االقتصــاد
بغــرض إتاحــة الفرصــة للمنافســة العادلــة وتعزيــز الكفــاءة
االقتصاديــة .كذلــك فــإن زيــادة اإلنتاجيــة تقتضــي تطويــر
مهــارات العامليــن مــن خــال التعليــم والتدريــب املهنــي
الــذي يحقــق االتســاق بيــن املهــارات ومتطلبــات ســوق العمــل،
واالســتفادة مــن مهــارات وخبــرات املواطنيــن يف الشــتات،
وزيــادة نســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة .ومــع زيــادة
االنفتــاح التجــاري تتمكــن البلــدان مــن االنضمــام لسالســل
العــرض العامليــة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة املنشــئة
لفــرص العمــل.

الدعم الدويل
مــن شــأن الدعــم املقــدم مــن اجملتمــع الــدويل تيســير التحــول
إىل معــدالت نمــو أعلــى وحتقيــق مســتويات معيشــية أفضــل
وتوفيــر عــدد أكبــر مــن فــرص العمــل مــع دعــم االســتقرار
االقتصــادي الكلــي يف الوقــت نفســه .ويمكــن أن يســاعد
التمويــل الرســمي الثنائــي ومتعــدد األطــراف يف إتاحــة حيــز
مــايل لإلنفــاق االجتماعــي الداعــم للنمــو واحلفــز علــى زيــادة
التمويــل املتــاح للقطــاع اخلــاص ،ال ســيما يف البلــدان التــي
حتــرز تقدمــا بالفعــل يف تنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة كليــة
وهيكليــة صعبــة .ويتعيــن توفيــر الدعــم الــدويل ،ال ســيما
للبلــدان التــي تتزايــد بهــا أعــداد الالجئيــن نظــرا ألنهــا تقــدم
بذلــك ســلعة عامــة عامليــة (اإلطــار  )1-2وترفــع مســتوى
اســتدانتها للقيــام بذلــك .ولكــن مــا مل تكــن اإلصالحــات ســليمة،
فلــن يحقــق التمويــل ســوى إرجــاء نهايــة االختــاالت األساســية
— وهــو مــا قــد يكــون فجائيــا وأكثــر إيالمــا يف املســتقبل.
واتفاقــات صنــدوق النقــد الــدويل احلاليــة مــع االقتصــادات
املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان — حيــث التــزم بتوفيــر مــا يزيــد علــى
 20مليــار دوالر ألفغانســتان ومصــر واألردن واملغــرب (خــط
ائتمــان للوقايــة مــن الصدمــات اخلارجيــة) وتونــس — تهــدف
إىل دعــم جهــود اإلصــاح وتصحيــح أوضــاع االقتصــاد الكلــي
يف هــذه البلــدان .واتســمت هــذه االتفاقــات باملرونــة (مــن حيــث
مبالــغ التمويــل املتفــق عليهــا وشــرطية البرامــج) يف مواجهــة
الصدمــات غيــر املتوقعــة ،ال ســيما يف األردن وتونــس .ويمكــن
للمجتمــع الــدويل أيضــا توفيــر الدعــم مــن خــال املشــورة
الفنيــة وإطــاق مبــادرات أخــرى بهــدف بنــاء القــدرات وإتاحــة
الفرصــة لوصــول مزيــد مــن منتجــات وخدمــات املنطقــة إىل
أســواق الصــادرات.
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اإلطار  :1-2السياسات االقتصادية أثناء الصراعات
شــهدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان صراعــات أكثــر تواتــرا وحــدة مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى يف
العــامل خــال النصــف الثــاين مــن القــرن املاضــي .ومــع تنامــي حــدة الصراعــات يف اآلونــة األخيــرة ،أصبحــت املنطقــة تواجــه حتديــات
جديــدة .فقــد ظهــرت جماعــات عنيفــة غيــر تابعــة لدولــة وأصبحــت لهــا ســلطات سياســية وعســكرية كبيــرة وســيطرت علــى مســاحات
واســعة مــن أراضــي دول ذات ســيادة .ووصلــت أزمــة الالجئيــن إىل مســتوى غيــر مســبوق منــذ نهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة ،وتأثيرهــا
ال يقتصــر علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان وحدهــا ولكنــه يمتــد إىل أوروبــا أيضــا ،ممــا ينجــم عنــه
انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة.
والصراعــات العنيفــة ال تلحــق الدمــار بــرأس املــال البشــري واالجتماعــي واالقتصــادي فحســب — وهــو مــا يــؤدي إىل تداعيــات
حــادة علــى مســتويات النمــو املمكــن — فهــي تفــرض أيضــا حتديــات ضخمــة وملحــة علــى صنــاع السياســات .فالبلــدان األكثــر تأثــرا
بالصراعــات (أفغانســتان والعــراق وليبيــا والصومــال وســوريا واليمــن) تواجــه ركــودا كبيــرا وتضخمــا مرتفعــا وتدهــورا يف أوضــاع
املاليــة العامــة والقطــاع املــايل ودمــارا مؤسســيا ،ولكــن بدرجــات متفاوتــة .ويــؤدي ذلــك إىل انتشــار تداعيــات اقتصاديــة ضخمــة
أيضــا يف البلــدان اجملــاورة للمنطقــة ويف مناطــق أخــرى ،ال ســيما أوروبــا ،بمــا يف ذلــك التحديــات الناجتــة عــن اســتضافة أعــداد كبيــرة
مــن الالجئيــن وتراجــع مســتويات الثقــة وتدهــور األوضــاع األمنيــة
وضعــف التماســك االجتماعــي (الشــكل البيــاين .)1-1-2

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-١-٢اﻟﻼﺟــﺆون ،وﻛﺜﻴــﺮ
ﻣﻨﻬــﻢ ﻓــﺎرون ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺼﺮاﻋــﺎت ،اﻟﺬﻳــﻦ
ﺗﺴــﺘﻀﻴﻔﻬﻢ ﺑﻠــﺪان ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
)ﺑﺎﻵﻻف(

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن
إﻳﺮان
اﻷردن
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻴﻤﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻮرﻳﺎ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
اﳌﻐﺮب

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﻼﺟﺆون اﳌﺴﺠﻠﻮن )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

١٨٣

١,٨٠٠
١,٦٠٠
١,٤٠٠
١,٢٠٠
١,٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ ﻟــﺪى اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻸﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺑﻠــﺪان ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ
واﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن اﻟﺴــﺘﺔ ﻋﺸــﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺘﻀﻴﻒ اﻟﻌــﺪد
اﻟﻸﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ اﳌﺴــﺠﻠﻴﻦ .ﺗﻘﺪﻳــﺮات اﻟﺴــﻜﺎن )ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ( ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

وتشــير جتربــة الصراعــات األخيــرة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان إىل أنــه حتــى يف ظــل أحــداث العنــف
اجلاريــة يتعيــن علــى صنــاع السياســات ضمــان اســتمرارية أداء
احلكومــة لوظائفهــا واحلــد قــدر اإلمــكان مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق
بالســكان والنشــاط االقتصــادي .وتوجــد ثالثــة أولويــات يف الصــدارة:
( )1حمايــة املؤسســات مــن التعطــل أو الفســاد ،و( )2إيــاء األولويــة
لإلنفــاق العــام بغــرض حمايــة حيــاة الســكان واحلــد مــن عجــز املاليــة
العامــة واحلفــاظ علــى اإلمكانــات االقتصاديــة ،و( )3احلفــاظ علــى
اســتقرار التطــورات االقتصاديــة الكليــة واملاليــة مــن خــال تطبيــق
سياســة نقديــة وأســعار صــرف فعالــة.
وكان مــن الصعــب حمايــة املؤسســات وقــت أن كانــت النظــم السياســية
آخــذة يف التفــكك .وتؤكــد جتربــة الصراعــات التــي تشــهدها املنطقــة
أهميــة احلفــاظ علــى اســتمرارية عمــل املؤسســات احلكوميــة الرئيســية
— مثــل الــوكالء املالييــن والبنــوك املركزيــة — يف ظــل بيئــة
تشــغيلية صعبــة حمفوفــة بالتحديــات ،بمــا يف ذلــك خماطــر الفســاد.
فقــد تغــري هــذه الظــروف صنــاع السياســات باســتغالل املؤسســات
احلكوميــة لتحقيــق نفــع شــخصي ،إذ يمكــن إعــادة توجيــه التدفقــات
املاليــة إىل الدوائــر االنتخابيــة التابعــة لــذوي الســلطات ،والتالعــب
بالقواعــد التنظيميــة لصالــح قلــة مــن أصحــاب النفــوذ ،وتركيــز جهــود
حتصيــل اإليــرادات علــى املعارضيــن السياســيين.

ومــن املهــم أيضــا حتديــد أولويــات اإلنفــاق نظــرا ألن الصراعــات التــي
شــهدتها املنطقــة اقترنــت يف العــادة بزيــادة الضغــوط علــى املاليــة
العامــة .ويف حيــن تنشــأ غالبــا متطلبــات إنفــاق عاجلــة بســبب الصراعــات ،فــإن حيــز املاليــة العامــة يتقلــص بســبب تراجــع حجــم
اإليــرادات احملصلــة وانخفــاض التمويــل اخلارجــي .وغالبــا مــا تكــون النتيجــة النهائيــة هــي تضخــم عجــز املاليــة العامــة ليصــل إىل
إعداد ريستو هيراال.
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اإلطار ( :1-2تتمة)
مســتويات حــادة .ففــي اليمــن علــى ســبيل املثــال ،تشــير البيانــات األوليــة بشــأن نتائــج املوازنــة إىل تراجــع إيــرادات احلكومــة املركزيــة
بنســبة تصــل إىل  — %60وهــو مــا يعكــس التأثيــر اجملمــع للتراجــع احلــاد يف أســعار النفــط وإغــاق منشــآت إنتــاج النفــط يف أعقــاب
تصاعــد الصــراع .وال يمكــن للبلــدان املتأثــرة بالصراعــات أن تعتمــد علــى دعــم اجلهــات املانحــة كمصــدر للتمويــل .ففــي الضفــة الغربيــة
وغــزة ،تراجــع تمويــل املوازنــة املتــاح مــن اجلهــات املانحــة بمقــدار الثلــث يف عــام  2015رغــم تصاعــد العنــف واالرتفــاع املســتمر يف
النفقــات األمنيــة.
ومــن الصعــب للغايــة احلفــاظ علــى االســتقرار نظــرا ألن الصراعــات تدفــع البنــوك املركزيــة إىل القيــام بــدور أكبــر يف تمويــل األنشــطة
احلكوميــة .ففــي عــام  ،2015قامــت حكومتــا العــراق واليمــن بتمويــل جــزء مــن موازنتيهمــا مــن خــال البنــك املركــزي .وللحفــاظ علــى
اســتمرارية األنشــطة احلكوميــة ،اضطــرت البنــوك املركزيــة يف بعــض األحيــان إىل تــويل مهــام ومســؤوليات واســعة النطــاق .ففــي ليبيــا،
أصبــح البنــك املركــزي هــو الوكيــل املــايل املســؤول عــن إدارة مــوارد احلكومــة ،كمــا اضطلــع بــدور أساســي يف التفــاوض علــى عقــود
التصديــر .وغالبــا مــا كانــت أدوات السياســة النقديــة تُدعــم بزيــادة اللجــوء إىل التدابيــر اإلداريــة يف مراقبــة تخصيــص االئتمــان احمللــي
وتدفقــات النقــد األجنبــي .فعلــى ســبيل املثــال ،أحكمــت ليبيــا الرقابــة علــى الصــرف األجنبــي بغــرض كبــح الســوق املوازيــة التــي كانــت
تشــهد انتعاشــا كبيــرا  ،كمــا اتخــذ اليمــن تدابيــر بغــرض توجيــه التمويــل احمللــي نحــو تنفيــذ السياســات ذات األولويــة.
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اإلطــار  :2-2سياســات ســوق العمــل النشــطة :مــا الــذي يمكــن ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أن تتعلمه مــن البلدان األخرى؟
يف ظــل ضعــف النتائــج احملققــة علــى جانــب أســواق العمــل ،اكتســبت سياســات ســوق العمــل النشــطة شــعبية متزايــدة علــى مســتوى
العــامل .والهــدف مــن هــذه السياســات هــو زيــادة قــدرة الباحثيــن عــن عمــل علــى إيجــاد وظائــف ،والربــط بكفــاءة أكبــر بيــن العامليــن
والوظائــف املتاحــة ،والتشــجيع علــى توفيــر فــرص عمــل جديــدة واملشــاركة يف القــوى العاملــة .وإذا تــم تصميــم هــذه السياســات
بصــورة مالئمــة ،ســيمكنها حتســين النتائــج احملققــة يف أســواق العمــل املنفــردة واملســاهمة يف احلــد مــن الفقــر وزيــادة املســاواة.
وتشــكل هــذه السياســات جــزءا مــن مزيــج السياســات الــذي يهــدف إىل معاجلــة أوجــه القصــور يف ســوق العمــل ،والــذي يتضمــن أيضــا
سياســات ســوق العمــل الســاكنة وسياســات اجتماعيــة وسياســات معنيــة بالتأثيــر يف الطلــب.
ويمكــن لسياســات ســوق العمــل النشــطة املســاعدة يف معاجلــة بعــض أوجــه القصــور يف أســواق العمــل بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .وتوجــد خمســة أنــواع أساســية مــن هــذه السياســات — بــدءا مــن
توفيــر برامــج تدريبيــة عاليــة التكلفــة وحتــى توفيــر خدمــات توظيــف منخفضــة التكلفــة نســبيا (اجلــدول  .)1والبرامــج التدريبيــة هــي
األكثــر شــيوعا واســتخداما يف املنطقــة .واألنــواع األخــرى مســتخدمة أيضــا ولكــن بدرجــات متفاوتــة .وينطــوي النجــاح يف تنفيــذ
سياســات ســوق العمــل النشــطة يف املنطقــة علــى حتديــات أساســية ترتبــط باجلمهــور املســتهدف — فعــادة مــا يتــم اختيــار املســتفيدين
مــن بيــن جمموعــة العاطليــن احلالييــن عــن العمــل ومعظمهــم غيــر مســجلين — وبالقــدرة علــى تنفيــذ هــذه السياســات .فعلــى ســبيل
املثــال ،تتوافــر خدمــات الوســاطة للتوفيــق بيــن فــرص العمــل املتوافــرة والباحثيــن عــن العمــل يف كثيــر مــن البلــدان ،ولكنهــا غيــر فعالــة
وينــدر اســتخدامها .ويخضــع عــدد قليــل للغايــة مــن البرامــج يف املنطقــة للرقابــة أو التقييــم ،حتــى يف البلــدان املصــدرة للنفــط التــي
تتوافــر لهــا مــوارد أكثــر مــن غيرهــا وتمتلــك قــدرة أكبــر علــى تنفيــذ تلــك السياســات.

اجلدول  1أنواع سياسات سوق العمل النشطة
نوع البرنامج

الهدف

برامج التدريب وإعادة التدريب

زيادة قدرة الباحثين عن عمل على
إيجاد وظائف من خالل تزويدهم
باملهارات الالزمة
احلد من قصور املعلومات يف سوق
العمل وعدم اتساقها

دعم األجور أو التوظيف

التشجيع على توظيف األفراد ذوي
اإلنتاجية املتدنية

برامج األشغال العامة

توفير فرص عمل مؤقتة تتضمن
عنصر تدريبي

برامج العمل احلر

توفير الدعم الفني واملايل للعاطلين
بما يمكنهم من بدء أنشطة أعمال
خاصة بهم

خدمات الوساطة

املصدر :املؤلف.

وقلمــا تُــرى دراســات تقييمــة يف بلــدان املنطقــة ،ولكــن
التحليــات الوصفيــة لدراســات عديــدة أجريــت يف االقتصــادات
املتقدمــة تتيــح رؤى متعمقــة مفيــدة عــن تأثيــر سياســات ســوق
العمــل النشــطة علــى توظيــف املســتفيدين ومســتويات دخلهــم:
• التوظيف :البرامج التدريبية لها تأثير إيجابي طويل األجل.
ويف األجــل القصيــر ،يمكــن أن تثبــت خدمــات التوظيــف يف
القطــاع العــام فعاليــة كبيــرة يف مســاعدة الباحثيــن عــن عمــل
يف العثــور علــى وظيفــة .وبالنســبة لبرامــج األشــغال العامــة،
فــإن تأثيرهــا علــى املســتفيدين ال يذكــر بــل وســلبي يف بعــض
األحيــان .ويشــير حصــر شــامل بجميــع حمــاوالت املســاعدة
املقدمــة اىل الشــباب إىل أن حــوايل ثلــث البرامــج موضــوع
الدراســة أدت إىل زيــادة معــدالت التوظيــف أو مســتويات الدخــل.
وعلــى املســتوى الكلــي ،غالبــا مــا تقتــرن زيــادة اإلنفــاق علــى
سياســات ســوق العمــل النشــطة بتراجــع يف البطالــة الدوريــة
والبطالــة طويلــة األجــل.
• تطويــر املهــارات :حتــى عندمــا ال يكــون لسياســات ســوق
العمــل النشــطة أي تأثيــر إيجابــي قابــل للقيــاس علــى الدخــل
والتوظيف ،يمكن أن تكون لها آثار مرغوبة أخرى ،مثل زيادة
رفــاه املســتفيدين مــن خــال تواصلهــم باجملتمــع وارتباطهــم
بســوق العمــل وحتســين املهــارات الشــخصية واملهــارات الفنيــة.

ومــن شــأن هــذه السياســات تعزيــز النمــو االحتوائــي .فبرامــج األشــغال العامــة قــد تســاعد يف حتقيــق أهــداف احلــد مــن الفقــر .وسياســات
ســوق العمــل النشــطة التــي تتضمــن دفــع أجــور أو أي شــكل مــن أشــكال العمــل مدفــوع األجــر يمكنهــا دعــم الدخــل ،ال ســيما يف البلــدان
التــي ال تصــرف إعانــات أو مســاعدات للعاطليــن .وإذا اســتهدفت هــذه السياســات الفئــات األكثــر تعرضــا للمخاطــر ،يمكنهــا احلــد مــن
أوجــه عــدم العدالــة .ولكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت هــذه السياســات تمثــل وســيلة أكثــر فعاليــة لتحقيــق أهــداف النمــو االحتوائــي
مقارنــة بشــبكات األمــان االجتماعــي.

إعداد غايل بيير.
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اإلطار ( :2-2تتمة)
ويتوقــف مــدى تأثيــر سياســات ســوق العمــل النشــطة علــى كيفيــة اختيــار اخلدمــات وتقديمهــا .فهــي غيــر مؤثــرة إذا كان املســتفيدون
مــن البرامــج يحلــون حمــل عامليــن آخريــن ،أو إذا كانــت هــذه البرامــج توفــر وظائــف لعامليــن قادريــن علــى العثــور علــى وظيفــة دون
مســاعدة هــذه البرامــج أو إذا وقــع االختيــار علــى املرشــحين األكثــر تميــزا .وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا إىل وصــم املســتفيدين والنظــر إليهــم
بصــورة ســلبية مــن جانــب أربــاب العمــل.
وفيما يلي أفضل املمارسات التي يمكن أن نستمدها من التجارب الدولية العديدة يف هذا اجملال:
·سياســات ســوق العمــل النشــطة تكــون أكثــر فعاليــة علــى اإلطــاق عنــد دجمهــا بسياســات أخــرى ،مثــل سياســات ســوق العمــل
الســاكنة والسياســات االجتماعيــة .وقــد يكــون ذلــك شــرطا صعبــا يف البلــدان ذات القــدرات احملــدودة ،ولكــن جتنــب جتــزؤ النظــام
يمكــن أن يســاعد يف جتنــب االزدواجيــة .ويمكــن زيــادة الفعاليــة مــن خــال اجلمــع بيــن اخلدمــات التــي تلبــي خمتلــف احتياجــات
املشــاركين .فعلــى ســبيل املثــال ،تتضمــن برامــج الشــباب الناجحــة مكونــات متعــددة وتتطلــب القيــام بعمــل مكثــف لتنفيــذ
البرنامــج (مثــل برنامــج  Job Corpsيف الواليــات املتحــدة وبرنامــج  New Deal for Young Peopleيف اململكــة املتحــدة).
·ونظــرا ألن تنفيــذ سياســات ســوق العمــل النشــطة يســتلزم توافــر قــدرات مؤسســية كبيــرة ،يمكــن أن تضــع البلــدان عــددا حمــدودا مــن
األهــداف يمكنهــا مــن إدارة براجمهــا ،كمــا يمكنهــا أيضــا مــن التعــاون مــع مقدمــي خدمــات مــن القطــاع اخلــاص.
·تصميــم البرامــج ،وهــو عنصــر أساســي للنجــاح ،يتضمــن عــدة أبعــاد رئيســية :وضــع أهــداف واضحــة ،واســتخدام آليــات اســتهداف
تتســم بالكفــاءة ،وإيــاء األولويــة للمناهــج املدفوعــة بالطلــب بمــا يف ذلــك اســتراتيجيات اخلــروج (مــن مرحلــة االســتفادة مــن
البرنامــج) ،والتأكيــد علــى أهميــة تراكــم رأس املــال البشــري ،وضمــان وضــع برامــج مالئمــة .فعلــى ســبيل املثــال ،جتمــع برامــج
الشــباب يف أمريــكا الالتينيــة بيــن األنشــطة داخــل قاعــات الدراســة والتدريــب أثنــاء العمــل ،وتقــوم علــى التعــاون الوثيــق مــع
القطــاع اخلــاص بمــا يمكنهــا مــن توفيــر املهــارات الســوقية الالزمــة .وعنــد االســتعانة بمقدمــي خدمــات مــن القطــاع اخلــاص،
يتعيــن اســتخدام نظــم مالئمــة لالعتمــاد واحلوافــز واملراقبــة.
·وأخيرا ،فإن وضع نظم للمراقبة والتقييم يتيح املعلومات الالزمة التخاذ القرارات بشأن الضبط الدقيق لسياسات سوق العمل
النشطة وحتسينها ،وهذا ما تقوم به حالياَ بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التي اقترحت مؤخرا وضع
إطار جديد لزيادة فعالية سياسات سوق العمل النشطة.
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الفصل  —2البلدان املستوردة للنفط يف منطقة  :MENAPسعي حثيث لتعزيز النمو االحتوائي يف بيئة حمفوفة بالتحديات

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية
خمتارة

نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
((التغير السنوي)% ،
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3

تضخم أسعار املستهلكين

(متوسط السنة)% ،
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3

رصيد املالية العامة الكلي للحكومة العامة
( %من إجمايل الناجت احمللي)
جمهورية أفغانستان4
جيبوتي
مصر
األردن5
لبنان4
موريتانيا 6،4
املغرب4
باكستان7
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس8
الضفة الغربية وغزة3

توقعات

متوسط
–2011
2013 2012

4.6

3.2

2014

2015

2016

…
3.7
4.5
5.6
4.6
4.6
4.6
4.4
5.9
4.3
3.9
4.2

3.9
5.0
2.1
2.8
2.5
6.1
4.5
3.7
5.2
…
2.4
2.2

1.3
6.0
2.2
3.1
2.0
5.4
2.6
4.1
1.6
…
2.3
0.2-

0.8
6.5
4.2
2.4
1.0
1.2
4.5
4.0
4.9
…
0.8
3.5

2.0
6.5
3.8
2.8
1.0
3.2
1.8
4.7
3.1
…
1.5
3.3

3.4
7.0
4.0
3.3
2.0
4.3
4.8
5.0
3.5
…
2.8
3.5

…
3.6
3.3
3.9
3.1
6.1
1.7
8.5
11.8
4.9
3.1
3.8

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

4.7
2.9
10.1
2.9
1.9
3.8
0.4
8.6
36.9
…
4.9
1.7

–1.5
2.1
10.4
–0.9
–3.7
0.5
1.5
4.5
16.9
…
4.9
1.4

4.5
3.0
14.0
–0.5
–0.7
1.3
1.3
2.9
13.5
…
3.7
1.1

6.0
3.5
17.3
2.3
2.0
4.2
1.3
5.2
16.1
…
3.9
1.2

…
–1.9
–7.4
–4.7
–11.9
–2.6
–4.0
–4.4
–1.2
…
–2.7
–24.1

–0.6
–5.9
–13.4
–11.1
–8.7
–0.8
–5.2
–8.4
–2.3
…
–7.4
–12.6

–1.7
–12.2
–12.9
–10.3
–6.0
–3.3
–4.9
–4.9
–1.4
…
–3.9
–12.5

–1.4
–15.7
–11.5
–5.4
–7.4
–3.4
–4.4
–5.2
–1.9
…
–5.1
–11.4

0.1
2.1
–12.0
–3.8
–8.1
–0.4
–3.5
–4.4
–2.0
…
–4.5
–9.6

0.0
3.3
–9.7
–2.6
–9.5
–1.8
–3.0
–3.6
–2.1
…
–3.6
–9.3

5.5

–5.2

9.1

–9.4

2.9

9.4

–7.8

3.8

6.6

–7.3

3.6

7.4

–7.0

2017

4.2

9.8

–5.8

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات ،ما عدا التضخم ،واردة على أساس السنة املالية لكل من أفغانستان ( 21مارس 20 /مارس) ،حتى عام  ،2011و 21ديسمبر 20 /ديسمبر بعد ذلك ،ومصر
وباكستان (يوليو/يونيو).
 1بيانات عام  2011ال تتضمن جنوب السودان بعد  9يوليو .وتعبر بيانات  2012وما بعدها عن السودان احلايل.
 2بيانات الفترة  2017-2011ال تتضمن سوريا نظرا حلالة عدم اليقين احمليطة بأوضاعها 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.
 5يشمل رصيد املالية العامة الكلي التحويالت إىل شركة الكهرباء (نبكو) حتى نهاية  .2014وقد توقفت هذه التحويالت اعتبارا من .2015
 6تشمل اإليرادات النفطية احملولة إىل صندوق النفط.
 7شامال املنح.
 8تشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات املتأخرات.
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البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية
خمتارة (تتمة)

رصيد احلساب اجلاري

( %من إجمايل الناجت احمللي)
جمهورية أفغانستان
جيبوتي
مصر
األردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
باكستان
السودان1
اجلمهورية العربية السورية2
تونس
الضفة الغربية وغزة3

متوسط
–2011
2012
–2.5
…

–7.9
–0.4
–5.8
–14.7
–14.8
–3.0
–1.3
–5.3
–0.4
–3.8
–17.8

توقعات

2013
–5.1

2014
–4.4

2015
–4.5

2016
–4.8

2017
–4.7

8.7
–23.3
–2.2
–10.3
–26.7
–28.6
–7.6
–1.1
–8.7
…
–8.4
–12.3

2.4
–25.6
–0.8
–6.8
–28.1
–33.3
–5.7
–1.3
–7.0
…
–9.1
–7.4

4.7
–30.7
–3.7
–9.0
–21.0
–27.0
–1.9
–1.0
–7.8
…
–8.8
–13.5

4.5
–17.2
–5.8
–9.0
–20.4
–21.9
–1.2
–0.9
–5.9
…
–8.0
–13.4

1.1
–14.4
–5.2
–8.9
–20.6
–24.9
–1.4
–1.5
–4.9
…
–6.9
–11.4

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :املتغيرات ،ما عدا التضخم ،واردة على أساس السنة املالية لكل من أفغانستان ( 21مارس 20 /مارس) ،حتى عام  ،2011و 21ديسمبر 20 /ديسمبر بعد ذلك ،ومصر
وباكستان (يوليو/يونيو).
 1بيانات عام  2011ال تتضمن جنوب السودان بعد  9يوليو .وتعبر بيانات  2012وما بعدها عن السودان احلايل.
 2بيانات الفترة  2017-2011ال تتضمن سوريا نظرا حلالة عدم اليقين احمليطة بأوضاعها 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.
 5يشمل رصيد املالية العامة الكلي التحويالت إىل شركة الكهرباء (نبكو) حتى نهاية  .2014وقد توقفت هذه التحويالت اعتبارا من .2015
 6تشمل اإليرادات النفطية احملولة إىل صندوق النفط.
 7شامال املنح.
 8تشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات املتأخرات.
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الفصل  - 4كيف ستؤثر استعادة توازن النمو يف الصين على
منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى؟
مــن املتوقــع أن يكــون تراجــع أســعار الســلع األوليــة ،وتباطــؤ النمــو
العاملــي ،وارتفــاع نســبة العــزوف عــن اخملاطــر يف العــامل هــي
القنــوات التــي تنقــل أشــد اآلثــار وطــأة مــن اســتعادة تــوازن النمــو يف
الصيــن إىل اقتصــادات منطقــة «الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان» ومنطقــة «القوقــاز وآســيا الوســطى» ،وال
ســيما إذا أفضــت اســتعادة تــوازن النمــو إىل حــدوث «هبــوط عنيــف»
يف النشــاط االقتصــادي .وبوجــه عــام ،مــن املرجــح أن يكــون
التأثيــر علــى بلــدان املنطقتيــن ضئيــا — يتــراوح بيــن %0.01
و %0.1مقابــل كل تباطــؤ مقــداره نقطــة مئويــة واحــدة يف نمــو
النــاجت احمللــي الصينــي — نظــرا حملدوديــة العالقــات التجاريــة
والروابــط املاليــة الثنائيــة بيــن بلــدان املنطقتيــن والصيــن .أمــا
داخــل املنطقتيــن ،فســوف تكــون البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة
هــي األشــد تأثــرا .وعلــى اجلانــب اإليجابــي ،مــن شــأن اســتثمارات
الصين يف ظل مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» (One Belt One
)) ،Road (OBORالتــي تركــز علــى البنيــة التحتيــة ،أن تســاعد علــى
زيــادة النمــو يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ويف باكســتان
— حتــى إذا كانــت هــذه االســتثمارات أقــل ممــا كان مقــررا يف
األصــل .كذلــك تمثــل اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن فرصــة
أمــام املنطقــة لزيــادة الصــادرات املوجهــة نحــو االســتهالك مثــل
الســياحة واملنتجــات الزراعيــة واملالبــس ،مــع مــا يــؤدي إليــه ذلــك
مــن توفيــر فــرص عمــل .ومــع هــذا ،فمــن أجــل جنــي هــذه املنافــع،
علــى هــذه البلــدان أن تكثــف اإلصالحــات الهيكليــة لتحســين منــاخ
األعمــال ودفــع اإلنتاجيــة وزيــادة القــدرة التنافســية.

تداعيات استعادة توازن النمو يف
الصين على العامل
يمــر اقتصــاد الصيــن حاليـاَ بمرحلــة تغيــر هيكلــي كبير ،إذ أنه بصدد
التحــول اىل نمــوذج نمــو مدفــوع علــى نحــو متزايــد باالســتهالك
واخلدمــات وليــس باالســتثمارات العامــة والصــادرات (يُعــرف هــذا
التغيــر كذلــك بأنــه اســتعادة تــوازن النمــو) .وعلــى املــدى الطويــل،
مــن املتوقــع أن تعــود اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن باملنفعــة
علــى االقتصــاد العاملــي ،حيــث تضــع حــدا للمخاطــر مــن انهيــار
االســتثمار غيــر القابــل لالســتمرار ومــن حــدوث «هبــوط عنيــف»
يف النشــاط االقتصــادي يف الصيــن .لكــن علــى املــدى القصيــر،
ســيؤدي هــذا التحــول (الــذي بــدأ يف  )2012اىل تباطــؤ نمــو الصيــن
بالتدريــج ليصــل إىل وتيــرة أكثــر قابليــة لالســتمرار .وألن الصيــن
هــي ثــاين أكبــر اقتصــادات العــامل( ،بأســعار الصــرف يف الســوق)،
إعــداد أليكســيه كيرييــف ،وبريثــا ميتــرا (املؤلــف الرئيســي) ،ونــور طــوق،
وهونــغ يانــغ بمســاهمات مــن ريتــو باســو وإدي اجلميــل ،وكيكــو هوجنــو،
وجونــا روزنتــال.

فمــن املتوقــع أن يفضــي تباطــؤ نشــاطها االقتصــادي إىل انخفــاض
النمــو العاملــي (تقريــر .)IMF 2016
وبالنظــر إىل حجــم الصيــن ،وارتفــاع معــدل اســتثماراتها ،وارتفــاع
نســبة عنصــر الــواردات يف اســتثماراتها وصادراتهــا ،مــن املرجــح
أن يســفر تباطــؤ النشــاط االقتصــادي يف الصيــن عــن انتشــار
تداعيــات يف بقيــة العــامل مــن خــال قنــوات التجــارة وأســعار الســلع
األوليــة والثقــة .وتتزايــد الروابــط املاليــة للصيــن مــع بقيــة العــامل،
وخاصــة يف ظــل العمــل اجلــاري علــى تدويــل التعامــل باليــوان
وحتريــر حســابها الرأســمايل بالتدريــج ،األمــر الــذي قــد يؤثــر أيضــا
علــى عمليــات تقييــم العمــات االخــرى ويــؤدي إىل زيــادة تقلــب
األســواق املاليــة يف العــامل — كمــا تبيــن مــن اضطرابــات الســوق
التــي أثارتهــا الشــواغل بشــأن نمــو الصيــن يف  .2015كذلــك فــإن
اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن بعيــدا عــن االســتثمار تســهم يف
تباطــؤ الطلــب علــى كثيــر مــن الســلع األوليــة — خاصــة املعــادن،
حيــث اســتحوذ طلــب الصيــن علــى حــوايل  %40مــن جممــوع الطلــب
العاملــي — وخفــض أســعارها بنحــو  %60منــذ عــام ( 2011تقريــر
«آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي :آســيا واحمليــط الهــادئ» الصــادر يف
إبريــل )2016
ويشــير أحــد نمــاذج االقتصــاد الكلــي العاملــي إىل أن هبوطــا مقــداره
نقطــة مئويــة واحــدة (مدفوع ـاَ بتراجــع مســاهمة االســتثمار) يف
نمــو نــاجت الصيــن ســيخفض النمــو يف جمموعــة العشــرين بمقــدار
ربــع نقطــة مئويــة (عــدد إبريــل  2016مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد
العاملــي») .وســتعتمد طريقــة تأثــر البلــدان األخــرى باســتعادة تــوازن
النمــو يف الصيــن علــى مــدى وطبيعــة انكشــافاتها الثنائيــة أمــام
الصيــن وانكشــافها أمــام البلــدان األخــرى ذات االنكشــاف الثنائــي
الكبيــر للصيــن (تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي :آســيا واحمليــط
الهــادئ» الصــادر يف إبريــل  .)2016وســتكون البلــدان األشــد تضــررا
هــي تلــك التــي تصــدر إىل الصيــن ســلعا مرتبطــة باالســتثمار ،مثــل
البلــدان يف جنــوب شــرق آســيا :فتباطــؤ معــدل النمــو يف الصيــن
بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة مــن املتوقــع أن يــؤدي إىل تباطؤ يتراوح
مــن  0.30-0.15نقطــة مئويــة يف نمــو تلــك املنطقــة (دراســة Duval
and others 2014؛ ودراســة Cashin, Mohaddes and Raissi
 .)2016أمــا التداعيــات املاليــة ،وخاصــة علــى أســواق األســهم والنقــد
األجنبــي ،فمــن املرجــح أن تكــون أعلــى يف االقتصــادات التــي لديهــا
روابــط جتاريــة أقــوى مــع الصيــن — مثــل كوريــا وســنغافورة
ومقاطعــة تايــوان الصينيــة — ويف البلــدان األكثــر تعرض ـاَ للتأثــر
بتغيــرات العــزوف عــن اخملاطــر علــى مســتوى العــامل (تقريــر «آفــاق
االقتصــاد اإلقليمــي :آســيا واحمليــط الهــادئ» الصــادر يف إبريــل
 .)2016وســيؤدي تباطــؤ التجــارة والتدفقــات املاليــة الداخلــة إىل
احلــد مــن االســتثمار واالســتهالك ،فيؤثــر ســلبا علــى آفــاق النمــو
العاملــي يف األجــل القصيــر واألجــل الطويــل .وس ـيُفضي انخفــاض
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٢٠٠٥–٢٠٠٠

 1قــد تــؤدي جتــارة الترانزيــت داخــل بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إىل
تقليــل حصــص الصــادرات إىل وجهــات أخــرى يف الشــكل البيــاين .1-4

٢٠١٥–٢٠١٠

حققــت الروابــط بيــن منطقتــي «الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان» و»القوقــاز وآســيا الوســطى» والصيــن
نمــوا كبيــرا مــن خــال التجــارة بصفــة أساســية ،لكنهــا ال تــزال
معتدلــة (الشــكالن البيانيــان  1-4و .)2-4أمــا أقــوى العالقــات
التجاريــة للمنطقتيــن فهــي ال تــزال مــع أوروبــا وروســيا ،وداخــل
املنطقتيــن 1.ومــع هــذا ،اكتســبت الصيــن أهميــة منــذ عــام 2000
كوجهــة للصــادرات :فارتفعــت الصــادرات إىل الصيــن بمقــدار عشــرة
أضعــاف مــن البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (لتصــل إىل  100مليــار
دوالر يف  )2015ومــن البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى (حيــث بلغــت  15مليــار دوالر يف  )2015وارتفعــت
بمــا يقــرب مــن أربعــة أضعــاف مــن ســائر بلــدان املنطقــة (وصلــت
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روابط معتدلة ملنطقتي «الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان» و«القوقاز وآسيا
الوسطى» مع الصين
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التدفقــات الداخلــة إىل زيــادة الضغــوط علــى أســعار الصــرف ،وإن
كان انكمــاش الــواردات ســيوازن جانبــا مــن هــذا التأثيــر.
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وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

إىل  6مليــارات دوالر يف حالــة البلــدان املســتوردة للنفــط يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان،
وإىل  400مليــون دوالر مــن البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى) .وتتبــع الــواردات نمطــا مشــابها لذلــك .ويف
مطلــع األلفينــات ،كانــت املنطقــة ال تــكاد تســتورد مــن الصيــن .وعلــى
مــدة اخلمســة عشــر عامــا التاليــة ،ازدادت الــواردات بوتيــرة ســريعة
وارتفعــت بمــا يقــرب مــن  10أضعــاف — مــا عــدا البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان التــي ارتفعــت وارداتهــا بنحــو نصــف هــذا املقــدار.
وتتســم صــادرات املنطقتيــن إىل الصيــن بالتنــوع ،بــدءا مــن املــوارد
الطبيعيــة وحتــى املكونــات اإللكترونيــة ،بينمــا تشــكل الســلع األوليــة
اجلــزء األكبــر مــن الصــادرات .وتقــوم البلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ببيــع الهيدروكربونــات إىل
الصيــن (الشــكل البيــاين  — )3-4التــي أصبحــت اليــوم مــن األســواق
اخلمســة الكبــرى التــي تتجــه إليهــا صــادرات منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى .والصيــن ســوق كبيــر لتصديــر خــام احلديــد مــن موريتانيــا
(مــا يزيــد علــى  %40مــن جممــوع صادراتهــا) وطاجيكســتان (حــوايل
 %10مــن جممــوع صادراتهــا) ،وكذلــك النحــاس مــن أرمينيــا (حــوايل
 %5مــن جممــوع صادراتهــا) .وتتركــز بقيــة صــادرات املنطقتيــن إىل
الصيــن بصفــة أساســية يف الســلع املوجهــة لالســتهالك (أو مدخــات
هــذه الســلع ولكنهــا أقــل بكثيــر مــن  %10مــن جممــوع الصــادرات)،
بمــا فيهــا القطــن مــن باكســتان واملكونــات اإللكترونيــة مــن املغــرب.

الفصل  - 4كيف ستؤثر استعادة توازن النمو يف الصين على منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى؟

وأخــذ تواجــد الســياح الصينييــن يتزايــد عبــر املنطقــة لكنــه ال يــزال
أقــل مــن  %5مــن اجملمــوع الكلــي.
وأدت زيــادة واردات املنطقتيــن مــن الصيــن إىل تســجيل عجــز
جتــاري كبيــر معهــا .وتتمثــل معظــم هــذه الــواردات يف املنســوجات
واإللكترونيــات واآلالت (الشــكل البيــاين  )4-4واســتمر نموهــا —
بوتيــرة أســرع مــن نمــو صــادرات املنطقتيــن اىل الصيــن — برغــم
الصدمــات االقتصاديــة اخملتلفــة التــي واجهــت املنطقــة مؤخــرا.
وســاهمت بالتــايل يف زيــادة عجــز امليــزان التجــاري مــع الصيــن
يف البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ويف حــدوث عجــز كبيــر مســتمر
لــدى البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى،
وكذلــك تقلصــت الفوائــض يف البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (مــع
انخفــاض إيــرادات صادراتهــا النفطيــة) ويف البلــدان املســتوردة
للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (مــع انخفــاض إيــرادات
صادراتهــا مــن املعــادن).
وتتســم الروابــط املاليــة بيــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
وباكســتان والصيــن بأنهــا متينــة كمــا أنهــا تــزداد قــوة بفضــل
مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد ».وارتفــع اإلقــراض الرســمي
مــن الصيــن إىل بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــن 300
مليــون دوالر ( %0.1مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي يف
بلــدان املنطقــة) يف  2007إىل  4.4مليــار دوالر ( %1مــن جممــوع
إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــدان املنطقــة) يف  .2014وعلــى مــدى
اخلمــس ســنوات القادمــة ،مــن املتوقــع أن تســتثمر الصيــن ،كجــزء
مــن مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد» (اإلطــار  ،)1-4مبلغــا
إضافيــا تراكميــا يصــل إىل  35مليــار دوالر ( %2مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي) يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،وذلــك بصفــة
أساســية يف البنيــة التحتيــة والتعديــن .ويف ســياق هــذه املبــادرة،
تســتثمر الصيــن كذلــك  28مليــار دوالر ( %2مــن مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي) يف باكســتان (يف الطاقــة والبنيــة التحتيــة بصفــة أساســية)
علــى امتــداد نفــس الفتــرة و 16.5مليــار دوالر أخــرى علــى املــدى
األطــول .ويف بقيــة بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ،تســهم الصيــن بأقــل مــن  %5مــن جممــوع
االســتثمار األجنبــي املباشــر ،وتتركــز اســتثماراتها يف الطاقــة
والبنيــة التحتيــة للنقــل .ويف مصــر ،ســيرتفع االســتثمار املباشــر مــن
الصيــن إذا حتركــت قُدمــا نحــو تمويــل مشــروعات يف قطــاع الطاقــة
بقيمــة  15مليــار دوالر (ليصــل جمموعهــا إىل  %0.9مــن جممــوع
إجمــايل النــاجت احمللــي علــى مــدى اخلمــس ســنوات القادمــة).
وبخــاف ذلــك ،تتســم الروابــط املاليــة بيــن الصيــن ومنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بأنهــا حمــدودة.
فمعظــم االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،والتدفقــات املصرفيــة،
وحتويــات العامليــن يف اخلــارج ،وتدفقــات احلافظــة ،تأتــي مــن
أوروبــا ومــن دول جملــس التعــاون اخلليجــي (الشــكل البيــاين .)5-4

ماذا الذي يعنيه التحول االقتصادي
يف الصين بالنسبة ملنطقتي «الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان» و»القوقاز وآسيا الوسطى؟
علــى جانــب التطــورات اإليجابيــة ،مــن شــأن زيــادة نمــو االســتهالك
يف الصيــن أن ترفــع وارداتهــا املرتبطــة باالســتهالك .وكجــزء مــن
عمليــة اســتعادة تــوازن النمــو ،تتجــه صــادرات الصيــن إىل ارتقــاء
سلســلة القيمــة واخلــروج بالكامــل مــن بعــض القطاعــات .ويتيــح
هــذا األمــر فرصــا أمــام االقتصــادات الناميــة للدخــول يف هــذه
القطاعــات مــن أجــل تلبيــة طلــب الصيــن املتزايــد علــى االســتهالك
ولكــي حتــل حمــل بعــض صــادرات الصيــن إىل بقيــة العــامل (تقريــر
«آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي :آســيا واحمليــط الهــادئ» الصــادر يف
إبريــل 2.)2016
ومــن شــأن اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن أن تُْـدِث تأثيــرا كبيــرا
علــى البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
نتيجــة النخفــاض صــادرات النفــط .ومل يتراجــع طلــب الصيــن نفســها
علــى النفــط حتــى اآلن إال تراجعــا هامشــيا بــل مــن املتوقــع أن يرتفــع
مــع زيــادة االســتهالك .ومــع هــذا ،فــإن انخفــاض طلــب الصيــن علــى
الــواردات وآثــاره الســلبية علــى النمــو العاملــي يشــكل عبئــا علــى
الطلــب العاملــي علــى النفــط — حيــث تســبب يف حــوايل ثلــث التراجــع
يف أســعار النفــط يف العامييــن املاضييــن (تقريــر «آفــاق االقتصــاد
اإلقليمــي :آســيا واحمليــط الهــادئ» الصــادر يف إبريــل  .)2016وهــذا
التراجــع يف األســعار ،مقترنــا بانخفــاض الطلــب علــى النفــط مــن
الشــركاء التجارييــن الرئيســيين للبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ،يــؤدي إىل إضعــاف إيراداتهــا مــن التصديــر
وبالتــايل نموهــا االقتصــادي.
ووُضِعــت تقديــرات لتداعيــات اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن علــى
املنطقتيــن باســتخدام أحــد نمــاذج االنحــدار الذاتــي للمتجهــات يف
العــامل .ويحلــل هــذا النمــوذج التفاعــات يف االقتصــاد العاملــي،
باســتخدام سالســل زمنيــة طويلــة ألكثــر مــن  30بلــدا مــع أخــذ يف
االعتبــار الروابــط التجاريــة واملاليــة 3.وتشــير التقديــرات إىل أن
تراجــع نمــو الصيــن بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يــؤدي إىل انخفــاض
النمــو يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي بمقــدار  0.1نقطــة مئوية
يف األجــل القصيــر (الشــكل البيــاين  — )6-4أي حــوايل نصــف
تأثيــره علــى املنطقــة التــي يُتوقــع أن تكــون أشــد تضــررا ،وهــي
منطقــة جنــوب شــرق آســيا — وســيحدث يف األســاس مــن خــال
تراجــع الطلــب علــى النفــط وانخفــاض أســعاره علــى مســتوى العــامل.
 2أدى ارتقــاء الصيــن لسلســة القيمــة إىل زيــادة منافســة الســلع الصينيــة
لســلع االقتصــادات املتقدمــة (أملانيــا واليابــان وكوريــا والواليــات
املتحــدة) يف بعــض االســواق.
 3ألغــراض التبســيط ،يســتخدم النمــوذج اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن
باعتبارهــا صدمــة نمــو ســالبة يف الصيــن.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٤اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﺼﻴﻦ

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﺼﻴﻦ(

 -٢اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

إﻳﺮان

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﻟﻌﺮاق

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﳉﺰاﺋﺮ
١٠٠

٨٠

٤٠

٦٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

أذرﺑﻴﺠﺎن

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

ﻋﻤﺎن

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻗﻄﺮ

اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم

اﻹﻣﺎرات

ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
١٠٠

 -٤اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

 -١ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢

٦٠

٨٠

٤٠

٢٠

 -٣اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
ﺧﺎم اﳊﺪﻳﺪ
واﻟﻨﺤﺎس
اﻟﻘﻄﻦ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

اﻷردن

اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﳌﻼﺑﺲ
اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳌﻌﺎدن اﻟﺒﺨﺴﺔ

ﺻﻔﺮ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻟﺒﻨﺎن
١٠٠

٨٠

٤٠

٦٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

 -٥اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
ﺧﺎم اﻷﻧﺘﻴﻤﻮﱐ واﻟﺮﺻﺎص

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﺧﺎم اﻟﻨﺤﺎس

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

ﺧﺎم اﻟﻨﺤﺎس

ﺟﻮرﺟﻴﺎ
١٠٠

اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ

٨٠

اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة(

اﳌﻮاد اﳋﺎم

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ) ،(Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales BACIوﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻛﺴﻠﻌﺔ وﺳﻴﻄﺔ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٤اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ(

 -٢اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﻟﺴﻴﺎرات

 -١ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

إﻳﺮان

ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

اﻟﻌﺮاق

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

اﻟﻴﻤﻦ

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

ﻟﻴﺒﻴﺎ
١٠٠

٨٠

٤٠

٦٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

 -٤اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
واﻟﺮادﻳﻮ/اﻟﺘﻠﻔﺎز

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻵﻻت

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

اﻵﻻت

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻵﻻت

أذرﺑﻴﺠﺎن

اﻹﻣﺎرات

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻄﺮ

اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﰲ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
واﻟﺮادﻳﻮ/اﻟﺘﻠﻔﺎز
اﳌﻌﺎدن اﻟﺒﺨﺴﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
ﺣﻔﺮ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ
١٠٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻋﻤﺎن
٦٠

٨٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

 -٣اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﻨﺎن

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

اﻷردن
اﳌﻐﺮب
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
واﻟﺮادﻳﻮ/اﻟﺘﻠﻔﺎز

أﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
١٠٠

٦٠

٨٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

 -٥اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ٢٠١٤-٢٠١٢
اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

أرﻣﻴﻨﻴﺎ
١٠٠

اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ

٨٠

اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة(

اﳌﻮاد اﳋﺎم

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ) ،(Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales BACIوﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٤اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﰲ اﳋﺎرج ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ٢٠١٤ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٠٠٥

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦-٤ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ

روﺳﻴﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أوروﺑﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
أﺧﺮى
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن/اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
١٠٠

٠٫٠٠

)ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

–٠٫٠٢

٨٠

–٠٫٠٤

٦٠

–٠٫٠٦
–٠٫٠٨

٤٠

–٠٫١٠

٢٠
٢٠٠٥ ٢٠١٤ ٢٠٠٥ ٢٠١٤ ٢٠٠٥ ٢٠١٤ ٢٠٠٥ ٢٠١٤
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﳎﻠﺲ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﺻﻔﺮ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
اﻟﺒﻠﺪان
ﻟﻠﻨﻘﻂ ﰲ
اﳌﺴﺘﻮردة
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ ﳎﻠﺲ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

–٠٫١٢

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻧﺤﺪار ذاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺘﺠﻬﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٤ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ
اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة
)(٪

وســيكون تأثيــره أقــل علــى البلــدان املصــدرة للنفــط غيــر األعضــاء
يف جملــس التعــاون اخلليجــي ألن العقوبــات املفروضــة علــى إيــران
خفضــت درجــة حساســية جممــوع صادراتهــا جتــاه التغيــرات يف
أســعار النفــط( .وقــد يرتفــع هــذا التأثيــر مــع إلغــاء العقوبــات يف
اآلونــة األخيــرة) .كذلــك يُتوقــع أن يكــون تأثيــر هــذا التراجــع ضئيــا
علــى البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
ألنهــا تصــدر كميــة كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي إىل الصيــن مباشــرة
ويفترض النموذج أن طلب الصين على الغاز ســيظل مســتقرا نســبيا
(يلقــي الشــكل البيــاين  7-4الضــوء علــى الروابــط التجاريــة املباشــرة
الكبيــرة للبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
مــع الصيــن).
كذلــك مــن املرجــح أن يؤثــر هــذا التراجــع علــى البلــدان املصــدرة
للســلع األوليــة األخــرى يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .فعلــى
مســتوى العــامل ،يُعــزى حــوايل  %40مــن تراجــع أســعار املعــادن يف
اآلونة األخيرة إىل الصين .ويف عام  ،2015تراجع نمو موريتانيا
إىل ثلــث مــا كان عليــه يف العــام الســابق ،وهــو مــا يرجــع يف الغالــب
إىل انخفــاض صــادرات احلديــد إىل الصيــن — التــي تراجعــت بقيمــة
 180مليــون دوالر .وباملثــل ،انخفضــت صــادرات النحــاس مــن
أرمينيــا بقيمــة  16مليــون دوالر علــى مــدى العــام املاضــي .وربمــا
أدى اســتمرار انخفــاض أســعار املعــادن إىل االضطــرار إلغــاق
بعــض املناجــم يف املنطقــة.
أمــا انكشــاف البلــدان املســتوردة للنفــط يف املنطقتيــن أمــام الصيــن
فيرجــع إىل روابطهــا القويــة مــع الشــركاء التجارييــن للصيــن :أي
أوروبــا وجملــس التعــاون اخلليجــي وروســيا .فانخفــاض طلــب
الصيــن علــى الــواردات يقلــل النمــو االقتصــادي لــدى شــركائها
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١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﳌﺴﺘﻮردة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻏﻴﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ ) ،Kireyev and Leonidov (2015وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

التجارييــن .ويســهم انخفــاض أســعار النفــط يف تخفيــف بعــض
هــذا األثــر مــن خــال حتســين معــدالت التبــادل التجــاري والدخــل
املتــاح لإلنفــاق وتكاليــف املدخــات لديهــا (ويف أوروبــا) .ويهيمــن
التأثيــر األخيــر يف حالــة البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان (بصــورة
مباشــرة وغيــر مباشــرة عــن طريــق تخفيــف أثــر اســتعادة تــوازن
النمــو يف الصيــن علــى أوروبــا) نظــرا ألن تراجــع نمــو الصيــن بمقــدار
نقطــة مئويــة واحــدة يــكاد ال يكــون لــه تأثيــر يُذكــر علــى النمــو يف
األجــل القصيــر (الشــكل البيــاين  .)6-4وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن

 الفصل  - 4كيف ستؤثر استعادة توازن النمو يف الصين على منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى؟
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٤اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺒﻮط اﳊﺎد ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ،٪ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪث(
 -٢اﻟﻌﻤﻼت
٪٥

ﺻﻔﺮ٪

–٪٥

–٪١٠

 ١١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

 -١أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ

–٪١٥
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﳉﺰاﺋﺮ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻣﺼﺮ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻮدان
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﺼﻴﻦ
 ٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

٪١٠

 ٢٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٥

٪٥

ﺻﻔﺮ٪

–٪٥

–٪١٠

–٪٢٠– ٪١٥
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺮ
إﻳﺮان
اﻷردن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻐﺮب
ﻋﻤﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻹﻣﺎرات ،أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻹﻣﺎرات ،دﺑﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺼﻴﻦ

 ٢٦ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٥

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

حجــم التأثيــر الــذي يقــع علــى البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى يــكاد يســاوي التأثيــر علــى جملــس التعــاون
اخلليجــي ،وهــو مــا يرجــع إىل انتشــار تداعيــات انخفــاض النمــو يف
روســيا كــرد فعــل الســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن ،بمــا يف ذلــك
انخفــاض حتويــات العامليــن يف اخلــارج واالســتثمار األجنبــي
املباشــر.
وإضافــة إىل انتشــار اآلثــار مــن خــال أســعار الســلع األوليــة
والتجــارة ،اتســمت املنطقتــان باحلساســية لزيــادة العــزوف عــن
اخملاطــر يف العــامل — مثلمــا تبيــن مــن ردود أفعــال األســواق املالية
أثنــاء فتــرات جتنــب اخملاطــر األخيــرة التــي لهــا عالقــة بالصيــن.
ومــع هــذا ،كان التأثيــر الواقــع علــى األســواق املاليــة قصيــر األجــل
وأصغــر ممــا كان عليــه يف املناطــق األخــرى األكثــر اندماجــا يف
األســواق املاليــة العامليــة (الشــكل البيــاين .)8-4
وبالنظــر إىل املســتقبل ،يمكــن أن حتقــق منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى أقصــى منفعــة مــن اســتثمارات الصيــن يف ظــل مبــادرة
«حــزام واحــد وطريــق واحــد ».ووفقــا لســلطات البلــدان التــي تعنيهــا
مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد» ،هــذه املبــادرة مــن املمكــن
أن ترفــع اســتثمارات منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى (معظمهــا
يف البنيــة التحتيــة) بنحــو  %2مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ســنويا
علــى مــدى اخلمــس ســنوات القادمــة .ويف ظــل هــذه الفرضيــات ،تشــير
عمليــات احملــاكاة باســتخدام نمــوذج ديناميكــي عشــوائي للتــوازن
العــام العاملــي — علــى الرغــم مــن القــدر الكبيــر مــن عــدم اليقيــن
احمليــط بهــذه التقديــرات — إىل أن الزيــادة املتوقعــة يف نمــو

اإلنتاجيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل زيــادة الصــادرات وفــرص العمل
(ناقــص أي زيــادة يف الــواردات مــن الســلع واخلدمــات أو العمالــة
ذات الصلــة باالســتثمار) مــع ارتفــاع النمــو االقتصــادي الســنوي
بمقــدار  1.5نقطــة مئويــة يف األجــل القصيــر وبمقــدار  0.3يف األجــل
الطويــل (الشــكل البيــاين  .)9-4ومــع هــذا ،فــإن ارتفــاع الطلــب
الكلــي املصاحــب لزيــادة االســتثمارات ،بدايــة ،ســيؤدي إىل زيــادة
الضغــوط علــى األســعار (وربمــا أثــر ســلبا علــى القــدرة التنافســية)
والــواردات وإىل تــآكل بعــض املنافــع التــي تعــود علــى النمــو .وتشــير
التقديــرات إىل أن خفــض االســتثمارات يف ظــل مبــادرة «حــزام واحــد
وطريــق واحــد» اىل النصــف يــؤدي اىل إضعــاف صــايف التأثيــر
اإليجابــي علــى النمــو والصــادرات وفــرص العمــل بنحــو النصــف يف
األجــل القصيــر وبنحــو الثلــث يف األجــل الطويــل (ســيناريو الصدمــة،
الشــكل البيــاين .)9-4

سياسات تساعد منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا
الوسطى يف االستجابة الستعادة
توازن النمو يف الصين
كيــف يمكــن للمنطقتيــن أن تخففــا تأثيــر التداعيــات االقتصاديــة
الســلبية مــن اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن؟ يف حالــة توافــر حيــز
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٤ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺮوع »ﺣﺰام واﺣﺪ وﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ«
)ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 -٢اﻟﻮاردات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ

٦٫٠

 -١ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

١٫٠

٥٫٠

٠٫٨

٤٫٠

٠٫٦

٣٫٠

٠٫٤

٢٫٠

٠٫٢

١٫٠
٢٠٢٢– ٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠١٨–٢٠١٧

٢٠٢٢– ٢٠١٩

٠٫٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 -٤اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٦٫٠

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 -٣اﻟﺼﺎدرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ

٥٫٠
٤٫٠
٣٫٠
٢٫٠
١٫٠
٢٠٢٢– ٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠١٨–٢٠١٧

٢٠٢٢– ٢٠١٩

٠٫٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 -٦اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٠٫٣

 -٥ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤

٠٫١

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠١٨–٢٠١٧

٢٠٢٢–٢٠١٩

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 -٧ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺼﺪﻣﺔ
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﶈﺎﻛﺎة ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮازن اﻟﻌﺎم .
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٣٫٥
٣٫٠
٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٠٫٢

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٢
٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ

٢٠٢٢–٢٠١٩

٢٠١٨–٢٠١٧

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
٤٫٠
٣٫٥
٣٫٠
٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠

٠٫٠

الفصل  - 4كيف ستؤثر استعادة توازن النمو يف الصين على منطقتي الشرق األوسط وآسيا الوسطى؟

و/أو هوامــش وقائيــة تســمح باختيــار السياســات املالئمــة ،يمكــن
اســتخدام سياســة املاليــة العامــة يف املســاعدة علــى تمهيــد التكيــف
مــع صدمــات النمــو وأســعار الســلع األوليــة التــي قــد تصاحــب حتــول
الصيــن .وحيثمــا كانــت القيــود شــديدة علــى التمويــل ،فــإن رفــع
مســتوى الكفــاءة يف اإلنفــاق العــام وحتصيــل اإليــرادات قــد يســاعد
علــى تكويــن املدخــرات التــي يمكــن توجيههــا نحــو اإلنفــاق املعــزز
للنمــو ،ودعــم الطلــب علــى املــدى القصيــر وزيــادة النمــو احملتمــل.
ومــن شــأن زيــادة مرونــة ســعر الصــرف أن تســهل التكيــف مــع
الصدمــات يف بعــض احلــاالت .وإذا بــدأ العــزوف عــن اخملاطــر علــى
مســتوى العــامل يشــكل عبئــا علــى النظــم املاليــة يف املنطقــة ،يمكــن
تطبيــق سياســات احترازيــة لضمــان االســتقرار املــايل عــن طريــق
زيــادة الســيولة وتخفيــف اخملاطــر علــى جــودة األصــول.
وإذا طبقــت بلــدان املنطقتيــن سياســات مســاندة مالئمــة ،فــإن
اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن يمكــن أن تتيــح أمامهــا فرصــة
للتوســع يف الصــادرات وتوفيــر فــرص العمــل .والتحــول يف الصيــن
نحــو اقتصــاد مدفــوع باالســتهالك واخلدمــات مــن املرجــح أن يعطــي
دفعــة لطلــب الصيــن علــى الســياحة والســلع االســتهالكية ،وكذلــك
الطلــب علــى اخلدمــات علــى امتــداد ممــر «حــزام واحــد وطريــق واحــد».
·يتيــح هــذا التحــول فرصــة أمــام املنطقــة (وال ســيما البلــدان
املســتوردة للســلع األوليــة) لكــي توســع صادراتهــا إىل الصيــن
— برغــم املنافســة مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا — نظــرا ألن
معظــم الصــادرات مــن غيــر الســلع األوليــة مــن املنطقتيــن إىل
الصيــن هــي بالفعــل صــادرات بغــرض االســتهالك أو مدخــات
يف ســلع اســتهالكية (بمــا فيهــا ،علــى ســبيل املثــال ،املنتجــات
الزراعيــة والقطــن واملالبــس) .وبرغــم عــدم ظهــور أدلــة إىل اآلن
علــى أن اســتعادة تــوازن النمــو يف الصيــن كان لهــا تأثيــر يُذكــر
علــى نمــو الصــادرات بغــرض االســتهالك ،فــإن اإلصالحــات
الهيكليــة التــي تهــدف إىل زيــادة اإلنتاجيــة ورفــع القــدرة
التنافســية للصناعــات املوجهــة لالســتهالك يمكــن أن تســاعد
علــى زيــادة حصــة كل مــن املنطقتيــن يف ســوق الصيــن بمــرور
الوقــت .كذلــك مــن شــأن زيــادة مرونــة ســعر الصــرف أن تســاعد
علــى حتســين القــدرة التنافســية يف بعــض احلــاالت .وإضافــة

إىل زيــادة تنــوع النشــاط االقتصــادي ،فــإن البلــدان املصــدرة
للســلع األولية يف املنطقتين والتي تصدر إىل الصين مباشــرة
يمكــن أن تســعى جاهــدة لدخــول أســواق تصديــر جديــدة.
·تشــكل الســياحة جمــاال آخــر ممكنــا للنمــو .وبالفعــل بــدأت
كازاخســتان واملغــرب وتونــس تســتهدف الســائحين الصينييــن
بتكثيــف جهــود التســويق وتســهيل ســبل النقــل .وقــد حتــذو بلــدان
أخــرى حذوهــا.
·مــع ارتقــاء صــادرات الصيــن سالســل القيمــة يمكــن أن تســعى
بلــدان املنطقتيــن لكــي حتــل حمــل الصيــن يف تلبيــة الطلــب
علــى هــذه الســلع .ولــن يتوقــف جناحهمــا علــى حتســين منــاخ
األعمــال وحســب ،وإنمــا ســيعتمد كذلــك علــى رفــع مســتوى
الكفــاءة يف ســوق العمــل ودعــم مهــارات العامليــن علــى مســتوى
املنطقــة.
·زيــادة االنتقــال عبــر ممــر «حــزام واحــد وطريــق واحــد» تتيــح
فرصــة أمــام البلــدان لزيــادة مبيعــات اخلدمــات التــي لهــا
عالقــة بالعبــور (علــى ســبيل املثــال ،املطاعــم وحمطــات الوقــود
والفنــادق) .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،فــإن اإلصالحــات الهيكليــة
— بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة واحلصــول علــى تمويــل —
ينبغــي أن تهــدف إىل تســهيل نمــو هــذه األعمــال.
وتوفــر مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد» فرصــة فريــدة لتحســين
البنيــة التحتيــة وزيــادة النمــو املمكــن يف بلــدان منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى وبلــدان أخــرى يف املنطقــة ،ويتعيــن أن تهــدف
السياســات االقتصاديــة الكليــة إىل تخفيــف اخملاطــر التــي تهــدد
القــدرة علــى االســتمرار يف حتمــل الديــون والتضخــم مــن جــراء
تنفيــذ مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد ».ويف الســنوات األوىل
مــن تنفيذهــا ،قــد يتعيــن تشــديد أوضــاع املاليــة العامــة إىل حــد مــا
(مــن خــال الضرائــب أو تخفيــض اإلنفــاق علــى غيــر االســتثمارات)
وتشــديد السياســة النقديــة لتجنــب فــورة النشــاط االقتصــادي.
وسيكتســب بنــاء القــدرات أهميــة يف ضمــان قــدرة البلــدان املعنيــة
بمبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد» علــى تنفيــذ الزيــادة املقــررة
يف االســتثمارات .ويتعيــن توخــي احلــذر يف إدارة الديــون للحــد مــن
اخملاطــر أمــام اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن4.

 4توفــر جتربــة جيبوتــي مؤخــرا مثــاال يدعــو إىل احلــذر يف هــذا الســياق.
فقــد ارتفــع الديــن اخلارجــي يف هــذا البلــد بنســبة  %50علــى مــدى الســنوات
الثالثــة املاضيــة نتيجــة ملشــروعات إنشــاء البنيــة التحتيــة العامــة املمولــة
بالديــون مــن الصيــن.
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اإلطار  :1-4مبادرة «حزام واحد وطريق واحد»
مــن أجــل زيــادة الترابــط والتعــاون عبــر منطقــة أوراســيا ،أطلقــت الصيــن مبــادرة «حــزام واحــد وطريــق واحــد ».والهــدف مــن املبــادرة هــو
إنشــاء «احلــزام االقتصــادي لطريــق احلريــر» الــذي يربــط مناطــق القوقــاز وآســيا الوســطى وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا والشــرق
األوســط وأوروبــا مــن خــال ممــر يربــط وســائل االنتقــال عبــر الطــرق البريــة ،إىل جانــب طريــق احلريــر البحــري للقــرن احلادي والعشــرين،
الــذي ســيربط الصيــن بأوروبــا عبــر طــرق بحريــة مــن خــال آســيا (الشــكل البيــاين  .)1-1-4ويدعــم هاتيــن املبادرتيــن «صنــدوق تنميــة
طريــق احلريــر» بــرأس مــال  40مليــار دوالر ،والبنــك اآلســيوي لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة بــرأس مــال  100مليــار دوالر .ويُتوقــع أن
تــؤدي مشــاركة الصيــن إىل توســيع اآلفــاق االقتصاديــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفعانســتان وباكســتان ومنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى بتوســيع نطــاق معاجلــة فجــوات البنيــة التحتيــة وزيــادة تنــوع النشــاط االقتصــادي.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-١-٤ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺸﺮوع »ﺣﺰام واﺣﺪ وﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ«

اﳌﺼﺪر :ﳎﻠﺔ ) ،The Economist (2016واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.

إعداد أندريه سانتوس.
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الفصل  -5تمويل عجز املالية العامة يف بعض البلدان اخملتارة املصدرة
للنفط يف منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
والقوقاز وآسيا الوسطى
علــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة،
ســيظل العجــز كبيــرا يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان
املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر علــى
املــدى املتوســط .وســتحتاج هــذه البلــدان إىل اســتراتيجيات قويــة
لتمويــل عجوزاتهــا ،وحتقيــق تــوازن بيــن الســحب مــن أصولهــا
وإصــدار ســندات الديــون .وينبغــي أن ترتكــز اختيــارات التمويــل
هــذه إىل ترتيبــات مؤسســية قويــة وأطــر واضحــة للماليــة العامــة
علــى املــدى املتوســط .وعلــى املــدى القصيــر ،ســتؤدي القيــود علــى
مصــادر التمويــل احملليــة إىل أن تعتمــد البلــدان اعتمــادا كبيــرا
علــى التمويــل اخلارجــي .ويف هــذه الظــروف فــان احلجــم الضخــم
للتمويــل املطلــوب ســيوفر إمكانــات وحوافــز لتطويــر أســواق الديــن
احملليــة ،وهــو مــا يمكــن أن يحقــق منافــع اقتصاديــة أوســع نطاقــا.

كيف ازداد العجز يف املالية العامة
بلــغ جمــوع العجــز املــايل الكلــي للحكومــات العامــة يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى واجلزائــر يف عــام  2015حــوايل  153مليــار دوالر،
أي أعلــى بمقــدار ســتة أضعــاف مقارنــة بعــام ( 2014عندمــا بلــغ
نحــو  25مليــار دوالر) ،وتركــز معظمــه ( 108مليــارات دوالر) يف
دول جملــس التعــاون اخلليجــي 1.وتمــت تغطيــة نحــو  %80مــن هــذا
العجــز عــن طريــق الســحب مــن األصــول املاليــة ،بمــا يف ذلــك الودائــع
يف البنــوك التجاريــة ،ممــا حــد مــن اللجــوء إىل الديــون .غيــر أنــه مــن
املتوقــع أن تتحــول دول جملــس التعــاون اخلليجــي يف عــام 2016
يف اســتخدامها النســبي مــن األصــول إىل الديــون ،ومــن املتوقــع أال
يغطــي الســحب مــن األصــول إال  %20مــن جممــوع االحتياجــات مــن
التمويــل .ويرجــع ذلــك يف بعــض احلــاالت إىل الشــواغل فيمــا يتعلــق
بتأثيــر الســحب املســتمر مــن الودائــع احلكوميــة يف قطــاع البنــوك
التجاريــة علــى أوضــاع الســيولة احملليــة ،ويرجــع يف حــاالت
أخــرى إىل الرغبــة يف احلفــاظ علــى االســتثمارات مرتفعــة العائــد أو
مــن إعــداد غوميــز أغــو ،وأليســون هوالنــد (املؤلــف الرئيســي) ،وجيــه ليــو،
وأندريــه ســانتوس ،وأميناتــا تــور.
 1يركــز هــذا الفصــل علــى دول جملــس التعــاون اخلليجــي واجلزائــر
والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى .وتُســتبعد
البلــدان األخــرى املصــدرة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مــن هــذا التحليــل نظــرا ألن التطــورات يف
تلــك البلــدان مدفوعــة أساســا بالصراعــات (العــراق وليبيــا واليمــن) أو برفــع
العقوبــات (إيــران).

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٥إﺻﺪارات ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﲡﺎوزت إﺻﺪارات ﻋﺎم  ،٢٠١٥وﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
١
اﻹﺻﺪارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ
ا�ﻤﻮع
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg, L. P.؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺣﺘﻰ  ٣١أﻏﺴﻄﺲ.

االحتفــاظ باحتياطيــات وقائيــة .وإجمــاال ،مــن املتوقــع أن تصــل
قيمــة القــروض اجلديــدة إىل حــوايل  100مليــار دوالر بالنظــر إىل
أن عجــز املاليــة العامــة الكلــي يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي
والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى
واجلزائــر ســيبلغ  143مليــار دوالر يف عــام .2016
ومــن املتوقــع أن تــؤدي زيــادة االعتمــاد علــى الديــن إىل حــدوث
طفــرة يف إصــدار ســندات الديــون القابلــة للتــداول .ويف حيــن أن
ثالثــة أربــاع الديــون التــي تــم احلصــول عليهــا يف عــام 2015
والتــي بلغــت قيمتهــا  26مليــار دوالر كانــت يف شــكل ســندات ديــون
قابلــة للتــداول (بمــا يف ذلــك إصــدار كازاخســتان لســندات يوروبونــد
بقيمــة قياســية بلغــت  4مليــارات دوالر وحصــول قطــر علــى
قــروض جممعــة بقيمــة  5.5مليــار دوالر) ،فقــد تــم بالفعــل إصــدار
ســندات بلــغ جمموعهــا  37مليــار دوالر بحلــول أغســطس 2015
(الشــكل البيــاين  .)1-5وهيمنــت اإلصــدارات الدوليــة مــن ســندات
الديــون يف عــام  — 2016حيــث شــكلت مــا يقــرب مــن  %80مــن
جممــوع اإلصــدارات مقارنــة بأقــل بدرجــة طفيفــة مــن النصــف يف
عــام  .2015ويشــتمل ذلــك علــى صفقــة ضخمــة مــن قطــر بقيمــة 9
مليــارات دوالر ،وصفقــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة (أبوظبــي)
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قيمتهــا  5مليــارات دوالر وعــودة عُمــان إىل أســواق اليوروبونــد بعــد
غيــاب اســتمر  19عامــا (بصفقــة قيمتهــا  2.5مليــار دوالر) وقــرض
جممــع مــن اململكــة العربيــة الســعودية بقيمــة  10مليــارات دوالر.
ويف هــذه األثنــاء مــن املتوقــع أن تبــدأ اململكــة العريــة الســعودية يف
طــرح ســندات دوليــة يف الربــع الرابــع.
وبالنظــر إىل املســتقبل ،مــن املتوقــع أن يصــل عجــز املاليــة العامــة
التراكمــي يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة
للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر للفتــرة -2017
 2021إىل  336مليــار دوالر تقريبــا .وســيتطلب حجــم هــذا العجــز
وطابعــه املســتمر اســتراتيجيات تمويــل قويــة حتقــق التــوازن
املناســب بيــن الســحب مــن األصــول وإصــدار ســندات الديــن حمليــا أو
يف اخلــارج .وينبغــي أن توفــر هــذه االســتراتيجيات تقييمــا منهجيــا
لتكاليــف وخماطــر اخليــارات اخملتلفــة ،وتيســر قيــاس اخملاطــر
وإدارتهــا ،وتعــزز تنســيق السياســات ،وتدعــم تطــور ســوق الديــون
احملليــة (تقريــر .)IMF and World Bank 2014

اختيار استراتيجيات التمويل:
االعتبارات الرئيسية
إدارة األصول واخلصوم
تمتلــك دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مدخــرات ماليــة كبيــرة يمكــن
اســتخدامها لتغطيــة جــزء ،أو يف بضــع حــاالت ،كل احتياجاتهــا مــن
التمويــل علــى املــدى املتوســط .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد يكــون هنــاك
جمــال خلصخصــة أصــول أخــرى (بمــا يف ذلــك يف اجلزائــر) خلفــض
االحتياجــات الكليــة مــن التمويــل .وللمســاعدة علــى حتديــد أنســب
مزيــج للتمويــل بيــن الســحب مــن األصــول وإصــدار ســندات الديــون،
ســتحتاج البلــدان إىل وضــع إطــار شــامل إلدارة األصــول واخلصــوم
الســيادية .وسيُســتخدم هــذا اإلطــار يف حتليــل امليزانيــة العموميــة
الســيادية لــكل بلــد واالختيــار بيــن الســحب مــن األصــول اخملتلفــة
مــن ناحيــة (صناديــق الثــروة الســيادية أو الودائــع املصرفيــة أو
اخلصخصــة) واالقتــراض مــن ناحيــة أخــرى ،وإدمــاج خمتلــف
املفاضــات االقتصاديــة الكليــة واملاليــة بهــدف حتقيــق أقصــى
ف ،أو حتمــل أدنــى تكلفــة صافيــة ،مــع احتــواء اخملاطــر
عائــد صــا ٍ
املاليــة علــى امليزانيــة العموميــة ككل (دراســة Das and others
.)2012
وســتكون معــدالت العائــد علــى األصــول مقارنــة بتكلفــة الديــن مــن
االعتبــارات الرئيســية يف هــذا القــرار .غيــر أن هنــاك اعتبــارات أخــرى
تؤثــر علــى هــذه العمليــة .علــى ســبيل املثــال ،يف ضــوء الفــروق بيــن
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أســعار الفائــدة علــى الودائــع وعائــدات الســندات ،سيشــير التحليــل
الكمــي البحــت للمفاضلــة النســبية بيــن التكلفــة والعائــد إىل أن
البلــدان ينبغــي أن تســحب أوال مــن ودائعهــا املوجــودة يف اجلهــاز
املصــريف التجــاري .وإحــدى املنافــع اإلضافيــة يف هــذا املنهــج هــي
إمكانيــة احلصــول علــى األمــوال املتاحــة بشــكل فــوري ،وبالتــايل
الشــعور باليقيــن فيمــا يتعلــق بتوقيــت وتوافــر التمويــل .غيــر أنــه
يمكــن أن يــؤدي أيضــا إىل نقــص الســيولة يف اجلهــاز املصــريف
وبالتــايل خفــض االئتمــان للقطــاع اخلــاص .وتوفــر الودائــع
املصرفيــة أيض ـاَ تأمينــا ضــد الصدمــات غيــر املتوقعــة للموازنــة
حبَّــذ االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن الرصيــد
أو التمويــل ،وبالتــايل قــد يُ َ
النقــدي علــى الرغــم مــن التكلفــة .واســتخدمت هــذه املمارســة يف
بعــض األســواق الصاعــدة ،مثــل تركيــا وأوروغــواي ،كتأميــن ضــد
خماطــر «التوقــف املفاجــئ» يف األســواق الدوليــة .وبالتــايل،
فــإن التمــاس مصــادر بديلــة للتمويــل حتــى عندمــا تكــون الودائــع
متوافــرة قــد يكــون مــن خيــارات السياســات املالئمــة (علــى ســبيل
املثــال تقريــر .)IMF 2016
وباملثــل ،عنــد حتديــد االســتخدام النســبي ألصــول صناديــق الثــروة
الســيادية وتراكــم الديــون ،علــى البلــدان أن تنظــر يف املفاضلــة
النســبية بيــن التكلفــة والعائــد .ويشــير املســتوى املنخفــض نســبيا
لتكلفــة التمويــل مــن األســواق الدوليــة إىل أن هــذه املفاضلــة يف
الوقــت احلاضــر قــد تكــون يف صالــح إصــدار مزيــد مــن ســندات
الديــن ،وخاصــة للبلــدان ذات التصنيــف االئتمــاين األعلــى (راجــع
الشــكل البيــاين  2.)3-5وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه ينبغــي إجــراء هــذه
املقارنــة علــى أســاس العائــدات املعدلــة حســب اخملاطــر .وإىل جانــب
اعتبــارات التكلفــة والعائــد ،يتعيــن علــى البلــدان أيضــا أن تنظــر يف
القضايــا املؤسســية املتعلقــة بالغــرض املنشــود مــن هــذه الوفــورات.
وقــد تكــون هــذه االعتبــارات مباشــرة بقــدر أكبــر يف حالــة صناديــق
الثــروة الســيادية التــي تهــدف إىل حتقيــق اســتقرار املوازنــة .ومــع
ذلــك ،فــإن الســحب مــن األصــول املوضوعــة جانبــا لألجيــال القادمــة
ســيتطلب تقييمــا واضحــا — وتواصــا مــع اجلمهــور — يفيــد
بــأن القــرار يتســق مــع حتقيــق العدالــة بيــن األجيــال .وكإجــراء بديــل،
يمكــن أن تقيّــم بعــض البلــدان املنافــع التأمينيــة الضمنيــة التــي
تتيحهــا هــذه الوفــورات .وعلــى ســبيل املثــال ،قــد تريــد البلــدان التــي
لديهــا أصــول ماليــة أقــل أن تعتمــد أوال علــى االقتــراض ،وأن تســتمد
 2مــن الصعــب تقييــم ذلــك ألن العديــد مــن صناديــق الثــروة الســيادية
ال ينشــر بيانــات عــن معــدالت العائــد اخلاصــة بهــا .غيــر أنــه ألغــراض
التوضيــح ،أشــار صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة يف عُمــان إىل أن
متوســط العائــد الســنوي بلــغ  %7.5منــذ إنشــاء الصنــدوق وحتــى عــام
( 2013راجــع صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة  .)2014وإذا كان هــذا
املعــدل إرشــاديا للعائــدات احلاليــة واملتوقعــة (علــى أســاس معــدل حســب
اخملاطــر) ،فســوف يتبيــن أنــه أفضــل عنــد مقارنتــه بالعائــد الــذي بلــغ
 %4.75علــى إصــدارات عُمــان األخيــرة مــن اليوروبونــد ذات أجــل اســتحقاق
عشــر ســنوات.
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مــن وفوراتهــا املتبقيــة بعــض التأميــن يف حالــة تعــرض املوازنــة أو
التمويــل لصدمــات غيــر متوقعــة .أو قــد تختــار بعــض البلــدان إصــدار
بعــض ســندات الديــون ،حتــى إذا مل تكــن املفاضلــة النســبية بيــن
التكلفــة والعائــد مواتيــة بوضــوح ،لتنويــع مصــادر التمويــل بشــكل
أكبــر وحفــظ الوفــورات .ويتســق هــذا املنهــج أيضــا مــع هــدف البلــد
املعنــي املتمثــل يف تطويــر ســوق الديــون الداخليــة وتوســيع نطــاق
مصــادر التمويــل للقطــاع اخلــاص أو خياراتــه االســتثمارية.
كذلــك يمكــن أن توفــر خصخصــة أصــول الشــركات جــزءا كبيــرا مــن
تمويــل العجــز .وعلــى ســبيل املثــال ،مــن املرجــح أن تــؤدي خطــة
خصخصــة حصــة صغيــرة ( )%5مــن شــركة أرامكــو الســعودية ،وهــي
أكبــر شــركة للنفــط والغــاز يف العــامل بأصــول تقــدر بمــا يزيــد علــى
تريليــوين دوالر ،إىل إدرار حجــم كبيــر مــن التمويــل .وســوف حتقــق
اخلصخصــة منافــع أخــرى عــن طريــق تشــجيع اســتثمارات القطــاع
اخلــاص (بمــا يف ذلــك جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر) وحتســين
كفــاءة العمليــات .غيــر أن تســييل هــذه األصــول قــد يســتغرق وقتــا
طويــا ويتطلــب تمويــا مرحليــا بالديــون لســد الفجــوة الزمنيــة،
وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل إعــادة هيكلــة بعــض األصــول مــن
أجــل حتقيــق احلــد األقصــى مــن قيمتهــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،علــى
البلــدان أن تــوازن بيــن عوامــل أخــرى ،مثــل األهميــة االســتراتيجية
لهــذه األصــول ،يف حيــن أن أي خســائر نتيجــة تقييــم الســوق بحــدوث
«بيــع اضطــراري» قــد يؤثــر ســلبا علــى ثقــة املســتثمرين.

الدين احمللي مقابل الدين اخلارجي
بعــد حتديــد كميــة الديــن املســتهدفة ،علــى صنــاع السياســات أن
يقــرروا مــا إذا كانــو ســيقترضون مــن الداخــل أم اخلــارج .ففــي حيــن
أن الديــن احمللــي لــه منافــع كثيــرة ،بمــا يف ذلــك وجــود قاعــدة
مســتثمرين أكثــر اســتقرارا عمومــا وغيــاب خماطــر ســعر الصــرف،
فــإن نطــاق االعتمــاد علــى الديــن احمللــي ســيكون مقيــدا بمــدى
التطــور املــايل.
وكمــا هــو احلــال يف األســواق الصاعــدة األخــرى ،ارتفــع مســتوى
التطــور املــايل يف هــذه البلــدان (الشــكل البيــاين  .)2-5غيــر أن هــذا
التطــور ارتكــز علــى التطــورات يف القطــاع املصــريف وليــس تطــور
الســوق املاليــة األوســع نطاقــا .ويف حيــن زاد عمــق وكفــاءة الســوق
املاليــة بصــورة الفتــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي يف الفتــرة
 ،2008-2000وتُرجِــم ذلــك إىل زيــادة ســريعة يف تطــور الســوق
املاليــة ،فقــد تبــدل هــذا االجتــاه مــع األزمــة املاليــة العامليــة3.
 3يقــاس عمــق الســوق املاليــة بمجموعــة مــن مؤشــرات أســواق األســهم
والديــون ،بينمــا تقــاس كفــاءة الســوق املاليــة وفقــا لســوق األســهم .وجتــدر
اإلشــارة إىل أن ســوق األســهم ســيكون املتغيــر البديــل األكثــر تمثيــا لتطــور
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وبالتــايل ،ســيتحدد نطــاق االعتمــاد علــى الديــون احملليــة علــى
املــدى القصيــر إىل حــد كبيــر حســب قــدرة القطــاع املصــريف علــى
ا ســتيعابها.
وشــهد تطــور القطــاع املصــريف أيضــا ارتفــاع االئتمــان املقــدم إىل
القطــاع اخلــاص بمقــدار الضعــف منــذ عــام  ،2000ليصــل إىل %80
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،يف
حيــن أنــه زاد بمقــدار ثمانيــة أضعــاف يف البلــدان املصــدرة للنفــط
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر — علــى الرغــم مــن
أنــه ال يتجــاوز نصــف مســتواه يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي.
وللحــد مــن أي «مزاحمــة» واحلفــاظ علــى املنافــع الناجمــة عــن هــذه
الزيــادة يف توافــر االئتمــان للقطــاع اخلــاص ،يتعيــن توخــي احلــذر
يف أي قــرار بشــأن زيــادة االقتــراض احلكومــي عــن طريــق اجلهــاز
املصــريف (اإلطــار 4.)1-5
ويشــير التحليــل إىل أن اجلهــاز املصــريف احمللــي يمكــن أن يقــدم
بســهولة صــايف تمويــل ال تتجــاوز نســبته نحــو  ،%17يف املتوســط،
لســد العجــز التراكمــي يف البلــدان املنفــردة بــدون تغييــر ملحــوظ
يف تكويــن أصــول البنــوك (اإلطــار  ،1-5الســيناريو  .)1وســيولد
ذلــك حــوايل  76مليــار دوالر مــن جممــوع التمويــل الــذي حتتــاج
إليــه البلــدان التــي تعــاين مــن عجــز يف هــذه العينــة والبالــغ 500
مليــار دوالر .ويف حالــة االســتعاضة عــن األصــول (مثــا باألصــول
الســوق املاليــة يف هــذه البلــدان نظــرا حلاجتهــا احملــدودة إىل الوصــول
إىل أســواق الديــون يف املاضــي .راجــع دراســة )،Sahay and others (2015
املرفــق األول ،لالطــاع علــى مناقشــة أكثــر تفصيــا عــن قيــاس التطــور
املــايل.
 4ألغــراض هــذا الفصــل ،كلمــة «املزاحمــة» تعنــي أن هنــاك انخفاضــا
يف حصــة االئتمــان املقــدم إىل القطــاع اخلــاص مــن أصــول البنــوك نتيجــة
زيــادة حصــة املطالبــات علــى احلكومــة.
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األجنبيــة أو الســحب مــن فائــض االحتياطيــات) ،ســيزيد التمويــل
املتــاح إىل نحــو  250مليــار دوالر 6، 5.وتنفيــذ هــذا االقتــراض مــن
خــال إصــدار ســندات الديــن بــدال مــن القــروض ســيدعم اســتمرارية
الســيولة لــدى البنــوك عــن طريــق توفيــر أصــل ضامــن يمكــن
اســتخدامه يف تســهيالت البنــوك املركزيــة أو أســواق املعامــات بيــن
البنــوك إذا لــزم األمــر .ويمكــن زيــادة قــدرة اجلهــاز املصــريف احمللــي
علــى اســتيعاب االقتــراض احلكومــي اجلديــد مــن خــال مواصلــة
اجلهــود الراميــة إىل زيــادة اإلدمــاج املــايل .ويمكــن أن تــؤدي هــذه
اجلهــود إىل حتقيــق وفــورات أكبــر يف القطــاع املــايل الرســمي،
وبالتــايل زيــادة حجــم امليزانيــات العموميــة للبنــوك.
ويشــير هــذا التحليــل إىل أن البلــدان ســتحتاج إىل اســتخدام مصــادر
تمويــل بديلــة لتغطيــة العجــز التراكمــي املتبقــي البالــغ  250مليــار
دوالر لتجنــب أي مزاحمــة .وبرغــم ذلــك ،فــإن األوضــاع احلاليــة يف
األســواق الدوليــة مواتيــة للغايــة (راجــع عــدد أكتوبــر  2016مــن
تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي) ،وتمتعــت دول جملــس التعــاون
اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى بإمكانيــة الوصــول بشــكل جيــد إىل األســواق حتــى اآلن —
بلغــت حصتهــا نحــو  %30مــن جممــوع إصــدارات الســندات الســيادية
يف األسواق الصاعدة البالغة قيمتها  100مليار دوالر يف النصف
األول مــن عــام  7 .2016غيــر أنــه قــد يكــون مــن الصعــب احلفــاظ
علــى هــذا الوضــع علــى املــدى املتوســط .وعلــى وجــه التحديــد ،يف
حيــن أن إصــدارات األســواق الصاعــدة يف األســواق الدوليــة خــال
الســنوات الســتة املاضيــة تقــدر بنحــو  3.6تريليــون دوالر ،ممــا يشــير
إىل أن هنــاك قــدرة اســتيعابية يف الســوق ،فــإن حصــة اإلصــدارات
مــن جهــات إصــدار الســندات الســيادية يف األســواق الصاعــدة مل
تتجــاوز  600مليــار دوالر مــن هــذا اإلجمــايل ،وهــو مــا يشــير إىل أن
اإلحــال مــن جهــات إصــدار الســندات غيــر الســيادية يمكــن أن يكــون
مطلوبــا لدعــم اســتمرارية وصــول جهــات إصــدار الســندات الســيادية
إىل الســوق باملســتويات احلاليــة.

 5يمكــن دعــم هــذا التحــول عــن طريــق تخفيــض االحتياطيــات اإللزاميــة
أو إجــراء تغييــرات يف احلــدود االحترازيــة الكليــة ،إذا كان مالئمــا .وعلــى
سبيل املثال ،غيرت عُمان يف الفترة األخيرة شروط تكوين االحتياطيات
اإللزاميــة للســماح بوصــول األوراق املاليــة احلكوميــة إىل  %2مــن النســبة
املقــررة البالغــة  ،%5يف حيــن أنهــا قامــت بالتــوازي برفــع احلــد األقصــى
للحيــازات مــن األوراق احلكوميــة إىل  %45مــن القيمــة الصافيــة .وكذلــك
خفضــت احلــد األقصــى املســموح بــه لالحتفــاظ بأصــول األجنبيــة بنحــو
النصــف .ويُالحــظ أنــه عنــد إجــراء أي تغييــرات يتعيــن النظــر يف تأثيرهــا
الالحــق علــى التعــرض خملاطــر أخــرى مــن أجــل حتديــد مــا إذا كانــت مالئمــة
أم ال.
 6ستشــتمل التوقعــات للبلــدان املنفــردة علــى افتراضــات مالئمــة بقــدر
أكبــر فيمــا يتعلــق بتطــور امليزانيــات العموميــة للبنــوك.
 7املصــدر :مؤسســة  .Dealogicمــن املالحــظ أن اجلزائــر مل تقتــرض مــن
اخلــارج منــذ عــام .1999
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٥ﻻ ﺗﺰال أوﺿﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ،
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ

)ﻓﺮوق وﻧﻘﺎط أﺳﺎس ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻨﺪات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة؛ وﻋﺎﺋﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻨﺪات اﻷﺳﻮاق
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٣
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اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )(BB
 ٢ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ) (BBBاﻟﺼﺎﻋﺪة )اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ،
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ﻗﻄﺮ )(AA
اﻟﻌﺎﺋﺪ( ﻋﻤﺎن )–(BBB
١
–٦٠٠
أذرﺑﻴﺠﺎن )–(BBB
اﻹﻣﺎرات )(AA
–٧٠٠
ﺻﻔﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٦إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٦ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٦أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٥ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٥إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،Bloomberg, L.P.وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺸﻴﺮ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز.

كذلــك فــإن اعتبــارات التكلفــة تدعــم فكــرة االعتمــاد علــى األســواق
الدوليــة .ففــي حيــن أن أوضــاع التكلفــة الدوليــة تدهــورت ،علــى
أســاس نســبي ،يف حالــة البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة جملــس
التعــاون اخلليجــي طــوال عــام ( 2016ممــا يعكــس تراجــع اآلفــاق
االقتصاديــة مقترنــا بانخفــاض مســتوى اجلــدارة االئتمانيــة لعــدد
مــن الكيانــات الســيادية) (الشــكل  8،)3-5فــإن اســتمرار إقــدام
املســتثمرين علــى إصــدارات األســواق الصاعــدة يعنــي انخفاضهــا
بالقيمــة املطلقــة .وعلــى عكــس ذلــك ،فــإن أوضــاع الســيولة احملليــة
غيــر املواتيــة بنفــس القــدر (راجــع الفصــل  )1تعنــي ارتفــاع تكلفــة
التمويــل احمللــي بالقيمــة املطلقــة وأنهــا أعلــى عمومــا مــن العائــدات
الدوليــة املكافئــة لهــا .علــى ســبيل املثــال ،أصــدرت قطــر ســندا
حمليــا بأجــل اســتحقاق خمــس ســنوات يف أغســطس بعائــد أعلــى
بمقــدار  60نقطــة أســاس مــن العائــد علــى اليوروبونــد الــذي اصدرتــه
بأجــل اســتحقاق خمــس ســنوات ،يف حيــن أن الســندات احملليــة ذات
أجــل اســتحقاق  10ســنوات صــدرت بعائــد يزيــد عــن عائــد ســندات
اليوروبونــد ذات أجــل اســتحقاق  10ســنوات بمقــدار  85نقطــة
أســاس.
ومــع ذلــك ،علــى الرغــم مــن منافــع إمكانيــة الوصــول إىل قاعــدة
مســتثمرين أوســع وحتمــل تكلفــة أقــل نســبيا ،فــإن الوصــول إىل
األســواق الدوليــة يترتــب عليــه بعــض اخملاطــر البــارزة التــي ينبغــي
إدارتهــا .وبصفــة خاصــة ،فــإن اإلصــدارات الدوليــة أكثــر عرضــة
للتحــوالت املفاجئــة يف شــعور املســتثمرين الــذي يؤثــر علــى كل
 8كذلك تدهورت الفروق مقارنة بسندات اخلزانة األمريكية.

الفصل  -5تمويل عجز املالية العامة يف بعض البلدان اخملتارة املصدرة للنفط يف منطقتي  MENAPوCCA

مــن خماطــر «التوقــف املفاجــئ» والــذي يمكــن تخفيــف انعكاســاته
بترتيبــات ائتمــان طارئــة قصيــرة األجــل أو احلفــاظ علــى إمكانيــة
الوصــول إىل مصــادر تمويــل بديلــة ،ويؤثــر علــى خماطــر تدهــور
أوضــاع التمويــل الــدويل بشــكل مفاجــئ ،والتــي يمكــن تخفيفهــا
جزئيــا عــن طريــق إبقــاء البلــدان علــى جهودهــا لتخفيــض العجــز
وتوجيــه ماليتهــا العامــة متوســطة األجــل نحــو مســار أســلم (الفصــل
 .)1وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســيتعين إدارة خماطــر النقــد األجنبــي ذات
الصلــة بعنايــة ،األمــر الــذي ينطبــق كذلــك علــى األشــكال األخــرى
مــن الديــون اخلارجيــة .وعلــى ســبيل املثــال ،فــإن الضغــوط علــى
ســعر الصــرف التــي تشــهدها البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى (الفصــل  )3ســتكون قــد حتولــت إىل زيــادة
كبيــرة يف أعبــاء ديونهــا نظــرا لهيمنــة االقتــراض بالعملــة األجنبيــة
علــى أرصــدة ديونهــا .ومــرة أخــرى ،يمكــن أن تخفــف البلــدان هــذه
اخملاطــر عــن طريــق تنفيــذ أطــر سياســات ســليمة تدعــم الثقــة األكبــر
يف االقتصــاد.

تصميم األدوات والبنية التحتية
للسوق
إن تفعيــل القــرارات املتعلقــة بحجــم اإلصــدارات احملليــة أو الدوليــة
يتطلــب أيضــا قــرارات فنيــة بشــأن تصميــم األدوات .وينبغــي أن
تعكــس هــذه القــرارات االعتبــارات بشــأن التكاليــف واخملاطــر
واملنافــع احملتملــة 9،فضــا علــى تفضيــات املســتثمرين (للحــد مــن
خماطــر نقــص التمويــل) .وعمومــا ،يتمثــل الهــدف يف إيجــاد املزيــج
املالئــم مــن األدوات الــذي يســبب مســتوى مقبــول مــن اخملاطــر
للحافظــة بتكلفــة مقبولــة (تقريــر .)IMF and World Bank 2014
وعلــى وجــه التحديــد ،فــإن األدوات ذات أســعار الفائــدة الثابتــة توفــر
هيــاكل ســداد يمكــن التنبــؤ بهــا بدرجــة أكبــر ،يف حيــن أن الديــن
طويــل األجــل يســاعد علــى احلــد مــن خماطــر عــدم جتديــد الديــن،
ويســاعد النوعــان علــى احلــد مــن خماطــر أســعار الفائــدة .غيــر أن
الديــون قصيــرة األجــل قــد تكــون أكثــر جاذبيــة ملســتثمرين معينيــن،
مثــل البنــوك ،نظــرا العتباراتهــا املتعلقــة بامليزانيــات العموميــة،
وقــد تكــون أكثــر جاذبيــة عمومــا للمســتثمرين عندمــا تكــون البيئــة
االقتصاديــة الكليــة غيــر مؤكــدة (وتكــون اإلدارة أصعــب يف حالــة
زيــادة حساســية الديــون طويلــة األجــل لألســعار) 10.وبالتــايل،
ينبغــي النظــر يف العــاوة النســبية للتكلفــة التــي تقتــرن عمومــا بديــن
طويــل األجــل مقابــل خصائــص تخفيــف اخملاطــر.

 9دراسة ).Sommer and others (2016
« 10مــدة» الديــون طويلــة األجــل أكبــر وتزيــد مــن حساســية الســعر
للتغيــرات البســيطة يف العائــد.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٥اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ،ﺣﺴﺐ
ﻧﻮع اﻷداة

) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ(
اﻟﺴﻨﺪات اﶈﻠﻴﺔ
٪٢٨

اﻟﻘﺮوض ا�ﻤﻌﺔ
٪١٥
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ
٪٥
أذون اﳋﺰاﻧﺔ
٪٥
اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ
٪٧

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
٪٤٠
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ Bloomberg, L. P.؛ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٥

ويف  31أغســطس  ،2016كانــت  %60مــن ســندات الديــون القائمــة
القابلــة للتــداول يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان
املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر
تشــتمل علــى أوراق ماليــة دوليــة (الشــكل البيــاين  11.)4-5وينعكــس
ذلــك أيضــا يف تكويــن العمــات ،حيــث كانــت  %40منهــا فقــط مقومــة
بالعملــة احملليــة ممــا يشــير إىل بعــض االنكشــاف خملاطــر ســعر
الصــرف .غيــر أن خماطــر أســعار الفائــدة وعــدم جتديــد الديــون تبــدو
حمــدودة نظــرا لهيمنــة ســندات الديــون ذات القســائم الثابتــة (%73
مــن جممــوع ســندات الديــون القابلــة للتــداول) و %13فقــط مســتحقة
الســداد خــال  12شــهرا12.
وتهيمــن أدوات الديــن التقليديــة علــى تكويــن املديونيــة ،وال تمثــل
األدوات اإلســامية ســوى  %12مــن أدوات الديــون القابلــة للتــداول
القائمــة .وقــد أصدرتهــا البحريــن وعُمــان وقطــر واإلمــارات العربيــة
املتحــدة .وقصــر االعتمــاد علــى االقتــراض التقليــدي قــد يســتبعد
مصــادر التمويــل اإلســامي الكبيــرة والــذي يوفــر فرصــة جيــدة
لتوســيع قاعــدة املســتثمرين وتنويعهــا .وعلــى الرغــم مــن عــدد مــن
العوائــق — وخاصــة احلاجــة إىل إطــار قانــوين مناســب — يمكــن
للمكاســب احملتملــة ،بمــا يف ذلــك عــن طريــق تزويــد املســتثمرين
اإلســاميين بإمكانيــة احلصــول علــى أداة ائتمــان منخفضــة
اخملاطــر نســبيا ،أن تبــرر حماولــة تطويــر هــذه األدوات.
ويف ضــوء املســتوى احلــايل مــن التطــور املــايل ،فــإن البلــدان التــي
تســعى إىل توســيع نطــاق جمموعــة أدوات التمويــل حتتــاج أيضــا إىل
 11ســندات الديــون القابلــة للتــداول تتألــف مــن ســندات اخلزانــة والســندات
واألدوات اإلســامية (مثــل الصكــوك) والقــروض اجملمعــة؛ وال تشــمل
القــروض الثنائيــة.
 12استنادا إىل أجل االستحقاق املتبقي للدين.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
املوازنــة بيــن النمــو احملتمــل ومــدى تطــور املؤسســات االســتثمارية
(صناديــق التأميــن والتقاعــد والتحــوط واالســتثمار) واألســر.
وينبغــي العمــل علــى تطويــر ســوق ســندات الديــن احملليــة بالتدريــج
واالرتــكاز علــى إطــار إصــدار قــوي يعالــج أســاليب البيــع (بمــا يف
ذلــك دور يف وســطاء التــداول الســوق األوليــة ،واســتخدام شــبكات
التجزئــة ،وتصميــم املــزادات) ،وتوفيــر اجلــدول الزمنــي للمــزادات،
وحجم األدوات .وحيثما أمكن ،ينبغي أن تشجع البلدان اإلصدارات
املرجعيــة الكبيــرة لدعــم تطــور الســوق الثانويــة ،وحتقيــق التــوازن
مــع اخملاطــر ذات الصلــة املرتبطــة بتجديــد الديــون .كذلــك فــإن
إصــدار األوراق املاليــة بانتظــام بآجــال اســتحقاق تمتــد مــن األجــل
القصيــر حتــى األجــل الطويــل ســيدعم تطــور «منحنــى عائــد» موثــوق.
وهــذا املنهــج لــن يدعــم تطــور ســوق ديــون الشــركات األوســع نطاقــا
فحســب ،ولكنــه ســيوفر أيضــا أداة مفيــدة لقيــاس توقعــات الســوق
حــول األوضــاع واآلفــاق االقتصاديــة الكليــة .ومــن شــأن التنســيق
بيــن جهــات اإلصــدار اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالعناصــر الرئيســية
الســتراتيجية تطــور ســوق الديــون أن ييســر مشــاركة املســتثمرين
األجانــب ويحقــق مزيــدا مــن الســرعة يف توســيع قــدرة ســوق الديــون
احملليــة مقارنــة باجلهــود املنفــردة (اإلطــار .)2-5
ولدعــم بنــاء قاعــدة كبيــرة ومتنوعــة مــن املســتثمرين (توفــر
أقصــى مــدى لتخفيــف خماطــر احلافظــة) ،تشــير جتربــة األســواق
الصاعــدة إىل أنــه مــن الضــروري وضــع برنامــج قــوي للعالقــات مــع
املســتثمرين .ومن شــأن البرنامج الفعال للعالقات مع املســتثمرين
أن ينشــئ قنــاة تواصــل متبادلــة بيــن احلكومــة واملســتثمرين مــن
شــأنها أن )1( :توفــر املعلومــات االقتصاديــة واملاليــة الرئيســية
بســرعة ،بمــا يف ذلــك خطــط املاليــة العامــة متوســطة األجــل
واســتراتيجية الديــون ،و( )2تســمح بتقييــم مســتمر ملشــاعر الســوق
جتــاه السياســات الرئيســية ،و( )3تكفــل قــدرة جهــات اإلصــدار علــى
نقــل رســائل التواصــل بطريقــة واضحــة ودقيقــة إىل املســتثمرين.

االستنتاجات والتوصيات بشأن
السياسات
تواجــه دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر احتياجــات كبيــرة إىل
التمويــل علــى املــدى املتوســط — حــوايل حــوايل  680مليــار دوالر
خــال الفتــرة  .2021-2016ويشــير حجــم هــذه االحتياجــات
التمويليــة إىل جانــب الســعة احملتملــة لألســواق الســتيعاب ديــون
جديــدة إىل أن البلــدان ســتحتاجح إىل مواصلــة اجلمــع بيــن الســحب
مــن األصــول وإصــدار ســندات الديــون لتلبيــة هــذه االحتياجــات .ولــن
يكــون اختيــار التــوازن بيــن الســحب مــن األصــول أو إصــدار ســندات
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الديــن عمليــة ســهلة .ويف حيــن أن العائــد النســبي علــى األصــول
مقابــل تكلفــة الديــون يكتســب أهميــة يف جميــع احلــاالت ،فهنــاك
اعتبــارات مهمــة أيضــا بشــأن السياســات.
وســتحتاج البلــدان إىل وضــع اســتراتيجيات تمويــل قويــة ،تعكــس
نظــرة شــاملة للميزانيــة العموميــة الســيادية لــكل بلــد ،مــن أجــل احلــد
مــن األعبــاء احملتملــة مــن اختيــارات التمويــل هــذه علــى االقتصــاد.
وســتحتاج البلــدان إىل االســتثمار يف قدراتهــا وأطرهــا املؤسســية
لوضــع هــذه االســتراتيجيات:
·الســتكمال عمليــات إدارة األصــول القائمــة ،يتعيــن أن تُنشــئ
البلــدان هيــاكل إلدارة الديــون بحيــث تكــون )1( :مــزودة بمــا
يكفــي مــن املوظفيــن و( )2لديهــا أطــر حوكمــة واضحــة املعــامل
لتوضيــح األهــداف ووضــع اختصاصــات وأدوار ومســؤوليات
حمــددة جيــدا ،وإطــار قانــوين قــوي ،و( )3تشــتمل علــى أطر قوية
إلدارة احلوافــظ مــن أجــل مراقبــة تطــور التكاليــف واخملاطــر
واإلبــاغ عنهمــا.
·ولدعــم عمليــة صنــع القــرار بفعاليــة ،ســتحتاج البلــدان أيضــا
إىل إنشــاء آليــات تنســيق بيــن اجلهــات املعنيــة الرئيســية،
وخاصــة بيــن عمليــات إدارة األصــول والديــون ،وأيضــا بيــن
تلــك التــي جتمــع معــا االعتبــارات النقديــة واعتبــارات املاليــة
العامــة والقطــاع املــايل .وعلــى الرغــم مــن اختــاف تصميــم
هــذه اآلليــات ،فينبغــي أن حتــدد بوضــوح ســلطة تُعنــى بصنــع
القــرار واملســاءلة.
·وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل االهتمــام بعوائــق فنيــة أخــرى.
وعلــى ســبيل املثــال يمكــن أن يــؤدي غيــاب حســاب خزانــة
واحــد كمــا هــو احلــال يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي إىل
إعاقــة التنســيق الفعــال بيــن إدارة النقديــة وإدارة الديــون.
وعلــى املــدى القصيــر ،ينبغــي أن تواصــل البلــدان التركيــز علــى
االقتــراض الــدويل ،ولكــن ســتكون هنــاك حاجــة إىل إدارة اخملاطــر
ذات الصلــة .ولــدى هــذه األســواق القــدرة علــى اســتيعاب أحجــام
كبيــرة مــن إصــدارات التمويــل ،يف حيــن أن اســتقدام التمويــل
اخلارجــي ســيعزز الســيولة احملليــة ،ويســد أي فجــوات يف التمويــل
اخلارجــي ،ويقلــل املزاحمــة إىل أدنــى حــد .وحتــى اآلن ،تمتعــت
البلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقتــي جملــس التعــاون اخلليجــي
والقوقــاز وآســيا الوســطى بإمكانيــة الوصــول بشــكل جيــد إىل
األســواق بشــروط مواتيــة .غيــر أنــه للحفــاظ علــى هــذا املســتوى
مــن الوصــول اىل األســواق ،يتعيــن علــى البلــدان مواصلــة تعزيــز
قــدرة مالياتهــا العامــة علــى االســتمرار ،إىل جانــب أطرهــا األوســع
نطاقــا للسياســات االقتصاديــة ،لدعــم تصنيفاتهــا االئتمانيــة.
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وســتحتاج البلــدان أيضــا إىل تطويــر برامــج منهجيــة للعالقــات مــع
املســتثمرين — تســتهدف تعزيــز شــفافية سياســة املاليــة العامــة
وإمكانيــة التنبــؤ بهــا ،وضمــان توافــر بيانــات يف الوقــت املناســب
وعاليــة اجلــودة بشــأن األصــول واخلصــوم املاليــة ،وإقامــة عالقــات
تواصــل متبــادل مــع املســتثمرين — لدعــم إمكانيــة الوصــول إىل
األســواق.
وعلــى املــدى املتوســط إىل الطويــل ،علــى كل البلــدان أن تســعى
إىل تطويــر أســواقها لســندات الديــون احملليــة .ومــن شــأن ذلــك
أن يوفــر بديــا جمديــا لالقتــراض الــدويل ،ويســمح بــإدارة أكثــر

فعاليــة للمخاطــر املرتبطــة بالوصــول إىل األســواق الدوليــة .وبمــا
أن هــذه اجلهــود تســتغرق بعــض الوقــت ،علــى البلــدان أن تبــدأ اآلن
يف توســيع نطــاق القطــاع املــايل .وعنــد تطويــر األســواق احملليــة،
ينبغــي أن تســعى البلــدان إىل توســيع خيــارات التمويــل املتاحــة
للقطــاع اخلــاص ،بمــا يف ذلــك عــن طريــق بنــاء منحنــى للعائــد.
وحيثمــا يكــون مناســبا ،ينبغــي أن تنظــر البلــدان يف نطــاق التنســيق
مــع اجلهــات األخــرى لتعزيــز تأثيــر جهودهــا الراميــة إىل تطويــر
األســواق وحتقيــق أقصــى حــد مــن جاذبيتهــا لقاعــدة مســتثمرين
واســعة.
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اإلطــار  :1-5قــدرة البنــوك احملليــة يف بعــض البلــدان اخملتــارة املصــدرة للنفــط يف منطقتــي
الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان والقوقــاز وآســيا الوســطى علــى
اســتيعاب الديــون احلكوميــة
بحــول نهايــة عــام  ،2015بلــغ جممــوع أصــول البنــوك التجاريــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر  2.2تريليــون دوالر ،منهــا  %50تقريبــا مطالبــات علــى القطــاع اخلــاص (الشــكل البيــاين
 1.)1-1-5ويف املتوســط ،شــكل جممــوع املطالبــات علــى احلكومــات (بمــا يف ذلــك القــروض واحليــازات مــن األوراق املاليــة) جــزءا
أصغــر مــن األصــول مقارنــة بالبلــدان األخــرى املصــدرة للنفــط يف األســواق الصاعــدة —  %9مقارنــة بنســبة  2.%13ويف البلــدان
األخــرى املصــدرة للنفــط مــن األســواق الصاعــدة ،يتركــز هــذا االنكشــاف يف حيــازات مــن أوراق ماليــة حكوميــة؛ غيــر أن هــذا االنكشــاف
بالنســبة لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر مــوزع بشــكل متســاو
بيــن القــروض واألوراق املاليــة .وعلــى خــاف ذلــك ،حتتفــظ البنــوك يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والبلــدان املصــدرة للنفــط يف
منطقــة يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى واجلزائــر بجــزء أكبــر مــن األصــول األجنبيــة ( %18يف املتوســط) مقارنــة بالبلــدان األخــرى
املصــدرة للنفــط يف األســواق الصاعــدة (.)%5

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-١-٥ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ٢٠١٥ ،
١٠٠
٨٠

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-١-٥اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ
ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ٢٠٢١-٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ١
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ٢
اﻟﺴﻴﺎرﻳﻮ ٣

١٠٠

٦٠
٤٠

٦٠
٤٠
٢٠

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
ﻗﻄﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳉﺰاﺋﺮ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
دول ﳎﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ واﳉﺰاﺋﺮ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﺻﻔﺮ

اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻘﺪم إﱃ اﻟﻘﻄﺎع
أﺧﺮى
اﳋﺎص
اﻟﻨﻘﺪ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻟﺪى
اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
اﻟﻘﺮوض إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳊﻴﺎزات ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ :اﻹﺣﺼــﺎءات اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ؛
وﺗﻘﺮﻳــﺮ »آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ« :اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ؛ وﻣﺆﺳﺴﺔ Haver Analytics؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.

إعداد جيه ليو.
 1بيانات تركمانستان وأوزبكستان غير متوافرة.
 2بما يف ذلك البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واملكسيك.
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١٤٠

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن أذرﺑﻴﺠﺎن ﻗﻄﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﺻﻔﺮ
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اإلطار ( :1-5تتمة)
ولتقييــم القــدرة االســتيعابية احملتملــة لــدى القطــاع املصــريف علــى تلبيــة احتياجــات البلــدان املتوقعــة مــن التمويــل ،يجــري بحــث
حالــة ســتة مــن البلــدان املصــدرة للنفــط 3ذات عجــز تراكمــي متوقــع يف املاليــة العامــة قــدره نحــو  500مليــار دوالر للفتــرة -2016
 2021يف إطــار ثالثــة ســيناريوهات .ويف جميــع الســيناريوهات ،يُفتــرض أن تزيــد امليزانيــات العموميــة للبنــوك بمــا يتماشــى مــع
إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي االســمي لهــذه البلــدان.
ويفتــرض الســيناريو  1عــدم حــدوث تغييــر يف تكويــن األصــول ،ممــا يعنــي أن مطالبــات البنــوك علــى احلكومــة تزيــد أيضــا بمــا يتماشــى
مــع إجمــايل النــاجت احمللــي غيــر النفطــي االســمي؛ ويفتــرض الســيناريو  2أنــه باإلضافــة إىل الزيــادة يف املطالبــات علــى احلكومــة
املفترضــة ضمنيــا يف إطــار الســيناريو  ،1ســتخفض البنــوك حيازاتهــا مــن األصــول األجنبيــة بنســبة  %50وســتعيد تخصيــص تلــك
األمــوال للمطالبــات علــى احلكومــة؛ ويفتــرض الســيناريو  3إعــادة تخصيــص إضافيــة لنســبة  %50مــن أي فائــض يف الســيولة يف
البنــك املركــزي.
ويف إطــار الســيناريو  ،1يمكــن أن تســتوعب البنــوك ديونــا جديــدة تعــادل يف املتوســط  %17مــن العجــز التراكمــي لــكل بلــد بــدون تغييــر
تكوين أصولها ،يف حين أن هذه النســبة ســتزيد يف إطار الســيناريو  3إىل  %65بدون تغيير نســبة أصول البنوك إىل االئتمان املقدم
إىل القطــاع اخلــاص .وكان لوضــع البحريــن وقطــر تأثي ـرَ كبي ـرَ علــى هــذه النتيجــة ،نظــرا الحتفــاظ اجلهــاز املصــريف يف البحريــن
بنســبة كبيــرة جــدا مــن األصــول األجنبيــة ( ،)%47بينمــا قطــر تتوقــع تســجيل أصغــر عجــز تراكمــي يف املاليــة العامــة بالنســبة إىل
إجمــايل األصــول املصرفيــة يف العينــة (الشــكل البيــاين  4.)2-1-5غيــر أنــه حتــى يف حالــة اســتبعاد هذيــن البلديــن ،ســتزيد القــدرة
االســتيعابية بشــكل كبيــر — لتصــل إىل  %30يف املتوســط ،وإىل  %25كحــد أدنــى .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ســيتعين تلبيــة معظــم
االحتياجــات مــن التمويــل مــن مصــادر أخــرى لتجنــب املزاحمــة.

 3تشــمل اجلزائــر والبحريــن وكازاخســتان وعُمــان وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية .ومل تــدرج أذربيجــان والكويــت يف التحليــل نظــرا ألنــه مــن
املتوقــع أن تســجال فائضــا تراكميــا يف املاليــة العامــة علــى مــدى هــذه الفتــرة .وتُســتبعد اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيضــا نظــرا ألنــه مــن املتوقــع أن
تكــون لديهــا موازنــة متوازنــة عمومــا (بعجــز تراكمــي قــدره مليــار دوالر خــال الفتــرة .)2021-2016
 4بيانات البحرين تقتصر على بنوك التجزئة؛ وتُستبعد بنوك اجلملة من هذا التحليل نظرا الندماجها احملدود يف االقتصاد البحريني.
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اإلطار  :2-5تيسير تطور أسواق الدين احمللية :نطاق التنسيق بين دول جملس التعاون
اخلليجي
يتمثــل أحــد أســاليب زيــادة قــدرات أســواق الديــون احملليــة يف توســيع نطــاق مشــاركة املســتثمرين األجانــب .ومــن املرجــح أن يتطلــب
ذلــك بنــاء مزيــد مــن الوعــي بيــن املســتثمرين األجانــب احملتمليــن بشــأن أســواق الديــون احملليــة للبلــدان ،فضــا علــى إجــراء عــدد مــن
اإلصالحــات الفنيــة والتنظيميــة والتشــغيلية األخــرى ملســاعدة املســتثمرين علــى الوصــول إليهــا .ويمكــن أن تنســق البلــدان اجلهــود
لتطويــر هــذه األســواق ،وخاصــة علــى املســتوى اإلقليمــي لتحقيــق تداعيــات إيجابيــة .ونظــرا لوجــود إطــار للتعــاون بالفعــل ،فــإن دول
جملــس التعــاون اخلليجــي يف وضــع جيــد يؤهلهــا الستكشــاف هــذه الفــرص.
وتتمثــل إحــدى اخلطــوات البســيطة يف تنســيق جهــود تعزيــز األســواق .ومــن األمثلــة املفيــدة «مبــادرة أســواق الســندات اآلســيوية» .فقــد
أطلقــت املبــادرة يف عــام  2003لدعــم تطويــر أســواق الســندات يف بلــدان جنــوب شــرق آســيا ،وكذلــك يف الصيــن واليابــان وكوريــا.
ويعمــل املوقــع اإللكتــروين  ،Asian Bonds Onlineالــذي تأســس يف إطــار املبــادرة يف عــام  ،2004كمســتودع للمعلومــات عــن
الســندات الســيادية وســندات الشــركات ،وتُصَنَّــف املعلومــات اإلقليميــة والقُطريــة بطريقــة تتيــح للمشــاركين يف األســواق واملســتثمرين
احملتمليــن إمكانيــة احلصــول علــى معلومــات مهمــة عــن الســوق يف الوقــت املناســب ( .)Asian Development Bank 2016ويوفــر
املوقــع اإللكتــروين علــى اإلنترنــت نظــرة عامــة علــى األوضــاع يف الســوق — عائــدات الســندات ،وأســعار الصــرف وأســعار الفائــدة،
ودرجات االئتمان الســيادية ،ومعلومات عن هيكل الســوق — فضال على األدوات ،وجهات اإلصدار ،وترتيبات املقاصة والتســوية،
ومنصــات التــداول ،والقواعــد واللوائــح التنظيميــة .كذلــك فــإن توحيــد ممارســات الســوق ومواءمــة القواعــد التنظيميــة يمكــن أن يســاعد
علــى تيســير دخــول املســتثمرين األجانــب يف الســوق احملليــة .وعلــى ســبيل املثــال ،فــإن منصــة أســواق الســندات لبلــدان آســيان1،3+
التــي تأسســت أيضــا يف إطــار مبــادرة أســواق الســندات اآلســيوية يف عــام  2010تختــص بتشــجيع ذلــك يف ســياق معامــات الســندات
العابــرة للحــدود (دراســة .)Kurihara 2012
وباملثل ،فإن اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة االقتصادية واملالية املعنية بأسواق الديون السيادية يف االحتاد األوروبي كُلِّفت
يف عــام  1999بتحســين أداء األســواق األوليــة والثانويــة للديــون احلكوميــة يف االحتــاد األوروبــي جلعلهــا أكثــر جاذبيــة وتنافســية
( .)European Union 2015واشــتملت اجلهــود علــى تنســيق اتفاقيــات العــد اليومــي والتســوية ،وترتيبــات الوســيط يف الســوق األوليــة
(مــن خــال مدونــة ســلوك) ومتطلبــات اإلبــاغ (مــن خــال نمــوذج إبــاغ موحــد) .وباملثــل قدمــت اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة أيضــا
دعمــا جلهــود الســلطات املعنيــة بــإدارة الديــون لتوســيع جمموعــة األدوات التــي تصدرهــا (مثــا إدخــال الســندات املربوطــة بمؤشــر
التضخــم والســندات ذات آجــال االســتحقاق الطويلــة للغايــة) ،بمــا يف ذلــك عــن طريــق تيســير تبــادل التحليــات والتجــارب .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن زيــادة اإلقبــال علــى التعامــل مــن خــال منصــة التــداول اإللكتــروين املشــتركة ألنشــطة الســوق الثانويــة ســاعدت علــى
إدمــاج أســواق الســندات احلكوميــة لالحتــاد األوروبــي ،وتضييــق فــروق األســعار ،وزيــادة الســيولة (دراســة .)Leclerq 2015

إعداد أندريه سانتوس.
 1بلــدان آســيان 3+تضــم الــدول العشــرة األعضــاء يف رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا — وهــي بــروين دار الســام وكمبوديــا وإندونيســيا وجمهوريــة
الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفييت نام ،باإلضافة إىل الصين واليابان وجمهورية كوريا.
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CCA وMENAP  تمويل عجز املالية العامة يف بعض البلدان اخملتارة املصدرة للنفط يف منطقتي-5 الفصل
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