مسـح

يتناول املسح لهذا العام آثار األزمة املالية التي بدأ يشهدها العالم في عام  2008على األوضاع االقتصادية
حدة هذه اآلثار بني
واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .وتفاوتت ّ
البلدان األعضاء في اإلسكوا كما بني سائر االقتصادات الناشئة .وكان الضعف في سياسات االقتصاد الكلي،
وعدم الثبات في عالقات الترابط التجاري واملالي بني بلدان املنطقة ،وشدة االعتماد على املوارد اخلارجية لتمويل
فقوضت اجلهود
التنمية من القنوات التي تسربت عبرها آثار األزمة املالية العاملية إلى االقتصادات احملليةّ ،
الدولية واإلقليمية لتعزيز التكامل في االقتصاد العاملي .ويتضمن هذا املسح أرقام ًا وحتليالت ّ
تدل على أن بلدان
ً
عرضة آلثار األزمة من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوع ًا .ومع أن عدد ًا
مجلس التعاون اخلليجي كانت أكثر
من البلدان املتقدمة ومن البلدان ذات األسواق الناشئة الكبرى بدأت تبدي بعض مؤشرات االنتعاشُ ،يعتقد أن
اآلثار الفعلية لهذه األزمة املالية على البلدان األعضاء في اإلسكوا لم تتضح على حقيقتها بعد .ومن احملتمل
أن يبقى مفعول هذه اآلثار على املنطقة لوقت في املستقبل ،فيطال فرص العمل وجهود مكافحة الفقر ،ويضعف
قطاعات الصحة والتعليم ،ويؤخر مسيرة النمو واملساواة بني اجلنسني .ويعاني قطاع الصناعة في البلدان األعضاء
في اإلسكوا حالي ًا من أمناط جتارية ال تخدم الصناعة ومن تسرب الدخل إلى اخلارج ،إال أن حركة التصنيع ميكن أن
تساهم في حتقيق النمو الشامل وزيادة األجور ،فتستفيد بلدان املنطقة من مواردها وتلبي حاجات األسواق احمللية
و ُتبقي اقتصاداتها في مأمن عن أي تقلبات أو أزمات قد تشهدها السوق العاملية في املستقبل.
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ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا امل�سح ،وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمنها ،على الإعراب
عن �أي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأي بلد من البلدان� ،أو �أي
�إقليم �أو �أية مدينة �أو �أية منطقة� ،أو �أية �سلطة من �سلطات �أي منها� ،أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
ال يعني ذكر �أ�سماء �رشكات �أو منتجات جتارية �أن الأمم املتحدة تدعمها.
جرى تدقيق املراجع كلما �أمكن.
تت�ألف رموز وثائق الأمم املتحدة من حروف و�أرقام باللغة الإنكليزية ،واملق�صود بذكر �أي من هذه
الرموز الإ�شارة �إىل وثيقة من وثائق الأمم املتحدة.
يق�صد بالدوالر دوالر الواليات املتحدة الأمريكية.
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حتولت الأزمة املالية التي �شهدتها الواليات املتحدة الأمريكية يف الأ�سواق العالية املخاطر يف عام
 2008ب�رسعة فائقة �إىل �أزمة اقت�صادية مل ي�شهد العامل بحدتها منذ الك�ساد الكبري يف عام  .1929ومل
تكن �آثار هذه الأزمة لتقف عند هذا احلد لو مل ت�سارع البلدان املتقدمة �إىل اعتماد جمموعة من�سقة وغري
م�سبوقة من احلوافز املالية والنقدية .غري �أن ثمن هذه الأزمة بقي �ضارب ًا يف االرتفاع .ومل تقت�رص �آثارها
على بلدان �أمريكا ال�شمالية واالحتاد الأوروبي بل طالت الأ�سواق النا�شئة يف خمتلف �أنحاء العامل� ،إذ
�أ�سهمت يف هبوط الأ�سواق املالية ،ويف انخفا�ض منو معدالت الناجت املحلي الإجمايل ،ويف تدين �أ�سعار النفط
و�إيراداته ،ويف تراجع ال�صادرات من ال�سلع الأ�سا�سية ،وتقل�ص اال�ستثمار يف احلافظات واال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ،وتناق�ص عائدات ال�سياحة وحتويالت العاملني يف اخلارج .ومع �أن البلدان املتقدمة
وجمموعة من البلدان ذات االقت�صادات النا�شئة الكبرية تبدي الآن م�ؤ�رشات انتعا�ش ولو بطيئ ًا ،ف�آثار
الأزمة على بلدان الإ�سكوا مل تت�ضح معاملها كاملة .فهذه البلدان مل تتمكن من تعزيز الرابط بني النمو
وتوليد فر�ص العمل واحلد من الفقر يف فرتة الطفرة النفطية التي �شهدتها قبل الأزمة ،وما حققته من منو
على �صعيد الناجت املحلي الإجمايل .وهذا ال�ضعف يزيد من احتمال تعر�ض خمتلف القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية لأ�رضار هذه الأزمة ،فال تنجو منها فر�ص العمل ،وجهود مكافحة الفقر ،و�أنظمة التعليم
والرعاية ال�صحية ،وو�ضع املر�أة ،و�إمكانات النمو.
و�ضعف �سيا�سات االقت�صاد الكلي ،وكذلك عالقات التكامل الإقليمي على ال�صعيدين املايل
والتجاري ،و�شدة االعتماد على املوارد اخلارجية لتمويل التنمية ،جميعها روافد تت�رسب عربها
م�ضاعفات الأزمة املالية العاملية �إىل اقت�صادات بلدان الإ�سكوا ،فتقو�ض اجلهود التي بذلتها هذه
البلدان م�ؤخرا بهدف حتقيق التكامل الإقليمي واالندماج يف االقت�صاد العاملي .وي�ضاف �إىل ذلك
�ضعف �إمكانات النمو يف البلدان ذات االقت�صادات املتقدمة ،وارتفاع التكاليف املالية ،وانخفا�ض
تدفقات ر�أ�س املال ،وجميعها عوامل ت�ؤدي �إىل عجز حاد يف احل�ساب اجلاري وامليزانية ،وتعوق
�إمكانية اال�ستمرار يف خدمة الدين العام ويف �أنظمة �سعر ال�رصف املعمول بها يف العديد من البلدان.
وال تزال بع�ض البلدان تفتقر �إىل �أ�سواق قوية ل�سندات اخلزينة ،و�أنظمة ذات كفاءة للإ�رشاف على القطاع
املايل ولتقييم املخاطر و�إدارتها ،ووقف العمل بنظام �سعر ال�رصف الثابت .وهذه العوامل� ،إ�ضافة �إىل
عوامل �أخرى ،ت�سهم يف تفاقم �آثار الأزمة على املنطقة .ومع �أن اجتاهات العوملة والتجارة ،وارتباط
الأنظمة املالية يف بلدان الإ�سكوا ب�أنظمة مالية �أكرث تطور ًا يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية
كانت من الأ�سباب الرئي�سية لو�صول ذيول الأزمة �إىل املنطقة ،كان للكثري من الوقائع االقت�صادية
واالجتماعية واملالية والنقدية املحلية دور يف م�ضاعفة �آثار هذه الأزمة ،ومنها غياب التنويع االقت�صادي،
و�شدة االعتماد على �صادرات النفط و�إيراداته يف حتقيق النمو والتنمية ،وارتفاع معدالت البطالة والفقر،
وانخفا�ض م�ستويات التنمية الب�رشية ،وال �سيما يف التعليم وال�صحة وامل�ساواة بني املر�أة والرجل ،و�ضيق
�آفاق ال�سيا�سة املالية ب�سبب تراكم �أعباء الدين العام يف بع�ض البلدان.
وقد �أ�صابت الأزمة املالية العاملية منطقة الإ�سكوا ب�آثار مبا�رشة عرب قنوات التجارة ور�أ�س املال،
وكذلك عن طريق انخفا�ض �أ�سعار النفط و�إيراداته على ال�صعيد العاملي .فبع�ض بلدان الإ�سكوا عانت
هـ
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من االنخفا�ض احلاد الذي �شهده الطلب العاملي على �صادرات املنطقة ،ومن انخفا�ض ال�سيولة املحلية
والدولية ،وغريها من امل�ضاعفات التي عقبت الأزمة ،مثل انخفا�ض �أ�سعار النفط ،ف�أمعنت يف تعميق اخللل
الذي تعاين منه املنطقة على �صعيد االقت�صاد الكلي .وبني عامي  2008و ،2009انخف�ضت قيمة الإيرادات
غري النفطية مبعدل  75مليار دوالر تقريب ًا ،يف جميع بلدان الإ�سكوا ،وذلك على �أثر انخفا�ض حتويالت
املغرتبني ،وقيمة ا�ستثمارات احلافظات واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .و�إ�ضافة �إىل امل�ضاعفات امل�ؤقتة،
ميكن �أن ت�ؤدي الأزمة �إىل ات�ساع فجوة الدخل بني البلدان املتقدمة وبلدان الإ�سكوا ،فت�سهم يف تباط�ؤ
م�سرية هذه البلدان نحو االندماج يف االقت�صاد العاملي .غري �أن �ضعف ارتباط بلدان الإ�سكوا الن�سبي
ب�أ�سواق ر�أ�س املال العاملية ،وعدم تعر�ض النظام امل�رصيف فيها للأ�صول املالية الفرعية ،والأثر الإيجابي
غري املبا�رش لزيادة الإنفاق العام يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،كلها عوامل �أ�سهمت يف جتنيب بلدان
الإ�سكوا االنزالق يف الأ�سو أ� نتيجة لهذه الأزمة.
و�إزاء الأزمة املالية العاملية� ،سارعت الإ�سكوا �إىل درا�سة ال�سبل التي ت�ساعد يف مواجهة هذه الأزمة
وتخفيف �آثارها على بلدان املنطقة .ويف هذا الإطار ،اجتمع ممثلون عن البلدان الأع�ضاء يف منتدى دم�شق،
و�أ�صدروا �إعالن ًا حول كيفية اال�ستجابة للأزمة املالية الدولية .وت�ضمن الإعالن دعوة �إىل اعتماد �سيا�سات
مالية م�ستدامة لتعزيز الطلب ،تعنى بالبنية التحتية ،والزراعة ،وال�صناعة ،وال�صحة ،والتعليم ،والبيئة،
و�آلية احلماية االجتماعية؛ وت�شجيع ت�أمني ال�سيولة للبلدان التي تواجه نق�ص ًا فيها؛ وحت�سني الإطار
التنظيمي للقطاع املايل؛ وامل�ضي يف التكامل الإقليمي ،وال �سيما يف القطاعني النقدي واملايل؛ وت�شجيع
�صندوق الأموال ال�سيادية لال�ستثمار يف االقت�صاد احلقيقي؛ وموا�صلة التنويع االقت�صادي وتخفيف
االعتماد على قطاع النفط؛ وت�سهيل حركة ال�سلع واخلدمات والأ�شخا�ص ور�ؤو�س الأموال بني بلدان
املنطقة؛ وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب؛ واعتماد �سيا�سات فاعلة على �صعيد العمل واحلماية
االجتماعية؛ وزيادة م�شاركة البلدان النامية يف االقت�صاد العاملي.
ومتكنت بع�ض البلدان ،مبا متلكه من م�ساحة مالية وما تعتمده من �سيا�سات نقدية م�ستقلة ،من
االعتماد على جمموعة من تدابري الت�صحيح املايل والنقدي ،للتخفيف من �آثار الأزمة العاملية على املنطقة.
وكان خط الدفاع الأول االحتياطي الكبري من العمالت الأجنبية الذي تراكم قبل الأزمة يف االقت�صادات
الأقل تنوع ًا ،خالل الطفرة النفطية التي امتدت من عام  2002حتى عام � .2008أما خط الدفاع الثاين
فكان اعتماد جمموعة من احلوافز املالية التي ت�سمح بالتدخل على ال�صعيدين املايل والنقدي عند
ال�رضورة .ويف البلدان املعر�ضة للأ�سواق املالية العاملية ،مثل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وتلك التي
ال متلك م�ساحة نقدية كافية ،مثل الأردن وال�سودان ولبنان واليمن ،ا�ضطرت ال�سلطات النقدية للتدخل
مبا�رشة يف الأ�سواق املالية لتلك البلدان ،با�ستثناء لبنان ،لتثبيت �أ�سواق النقد ور�أ�س املال ،وحماية القطاع
املايل ،باتخاذ تدابري مثل �ضخ ر�أ�س املال و�رشاء الأ�سهم.
ومع �أن بع�ض بلدان الإ�سكوا قد عمدت م�ؤخر ًا �إىل �إجراء �إ�صالحات مالية ،واعتماد �سيا�سات �سليمة
على �صعيد االقت�صاد الكلي ،ت�أتي الأزمة احلالية من خارج تلك البلدان لتعاقبها على ما مل يكن لها يد
فيه ،وت�ضع �أمامها عقبات �إ�ضافية ال بد من جتاوزها يف القريب العاجل� ،إذ ميكن �أن يخرج ر�أ�س املال
جمدد ًا من الأ�سواق املالية لهذه البلدان �إىل �أ�سواق مالية �أكرث تطور ًا و�أكرث ن�ضوج ًا .ف�آخر البيانات
و
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املالية ت�شري �إىل موجات خروج ر�أ�س املال على �أثر الأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية التي وقعت م�ؤخر ًا
يف تون�س وم�رص .لذلك من ال�رضوري �أن تكثف بلدان الإ�سكوا جهودها لزيادة ح�صتها التي ال تزال
منخف�ضة ن�سبي ًا من اال�ستثمار العاملي الأجنبي املبا�رش واال�ستثمار يف احلافظات املالية .ومن التدابري
التي ميكن اتخاذها على هذا ال�صعيد� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سات االقت�صاد الكلي الهادفة �إىل مواجهة الأزمة
املالية الراهنة ،تكثيف م�ساعي التكامل االقت�صادي واملايل والتجاري بني بلدان اجلنوب ،وتعزيز برامج
الإ�صالح ،والرتكيز على امل�ؤ�س�سات ومقومات احلكم ال�سليم .غري �أن اال�ضطرابات والأحداث ال�سيا�سية
واالجتماعية التي �شهدتها املنطقة يف املا�ضي وت�شهدها م�ؤخراً ،كما يف تون�س وفل�سطني والعراق ولبنان
واليمن ،وانعكا�سات الأزمة املالية العاملية ال ت�ساعد على جذب ر�ؤو�س الأموال وتعزيز النمو .فرتاكم
ر�أ�س املال ،كما جميع �أنواع اال�ستثمارات ،مل ت� ِأت بعد بفوائد هامة على النمو يف املنطقة .ف�أجواء
النزاعات واال�ضطرابات ال�سيا�سية التي عا�شتها وتعي�شها املنطقة ،ال ت�ساعد على تراكم ر�أ�س املال
وحت�سني اال�ستثمار ،وال على حت�سني ظروف �سوق العمل.
وتبقى احتماالت النمو قوية لعام  ،2011حيث كان من املتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل مبعدل
متو�سطه  4.2يف املائة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،و 5.7يف املائة يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا ،قبل اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية التي ت�شهدها جمموعة من البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .وعلى الرغم من احتماالت النمو الإيجابية ،تبقى احتماالت حت�سن الو�ضع االجتماعي �ضعيفة،
حيث يتوقع �أن ت�سجل معظم امل�ؤ�رشات االجتماعية وم�ؤ�رشات التنمية الب�رشية مزيد ًا من التدهور .ومع
�أن منطقة الإ�سكوا تبدو عليها حالي ًا م�ؤ�رشات التكيف مع الأزمة املالية العاملية ،يتوقع �أن تلحق �آثار هذه
الأزمة �أ�رضار ًا ج�سيمة بالتنمية االجتماعية يف املنطقة تظهر يف الأعوام املقبلة .لذلك من ال�رضوري �أن
تعتمد البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ا�سرتاتيجية جديدة للتنمية ،تهدف �إىل جني ثمار النمو االقت�صادي يف
توليد فر�ص العمل ،ومكافحة الفقر ،ومعاجلة البطالة املزمنة.
ويت�ضمن الف�صل الأول من هذا امل�سح ملحة عامة عن الأزمة املالية العاملية ،وم�ضاعفاتها على
ال�صعيدين العاملي والإقليمي .ويتناول هذا الف�صل التطورات التي �شهدها قطاع النفط م�ؤخر ًا بهدف
ربطها بالتطورات املالية ،وتكوين فكرة وا�ضحة حول انعكا�سات الأزمة املالية العاملية على بلدان
منطقة الإ�سكوا.
ويت�ضمن الف�صل الثاين تقييم ًا مف� ً
صال للتطورات االقت�صادية واملالية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
ويركز على �آخر االجتاهات على هذا ال�صعيد .والهدف من هذا اال�ستعرا�ض تكوين فكرة وا�ضحة عن �آخر
التطورات على �صعيد ال�سيا�سة العامة االقت�صادية ،باال�ستناد �إىل �أحدث البيانات التي جمعها يوم ًا بيوم
ق�سم التحليل االقت�صادي يف �شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة .ويتناول هذا الف�صل �أي�ض ًا ال�سيا�سات
املعمول بها يف بلدان الإ�سكوا على �صعيد االقت�صاد الكلي ،واال�سرتاتيجيات التي ي�ستح�سن الأخذ بها
للخروج من مرحلة ما بعد الأزمة ،واال�سرتاتيجيات املقرتحة لو�ضع �سيا�سات للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية للم�ستقبل يف املنطقة .ويتطرق الف�صل كذلك �إىل �آثار الأزمة على امل�ؤ�رشات االجتماعية،
ومنها البطالة و�أو�ضاع املر�أة والفقر وال�صحة والتعليم ،ويت�ضمن �سيا�سات اجتماعية مقرتحة ملعاجلة
هذه الآثار.
ز

تصدير

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

ويركز الف�صل الثالث على �آخر التطورات على �صعيد التكامل االقت�صادي العربي غداة الأزمة املالية
العاملية ،فيتناول مو�ضوع التكامل املايل والتجاري بهدف اقرتاح ا�سرتاتيجيات للخروج من الأزمة
وتعزيز التكامل االقت�صادي بني بلدان الإ�سكوا .ومن الآراء ما ي�ؤكد �أن �آثار الأزمة املالية العاملية على
املنطقة مل تكن لتبلغ هذه احلدة ،لو كانت املنطقة م�ستعدة ملواجهتها مبزيد من التكامل االقت�صادي.
ويتناول الف�صل الرابع ال�سيا�سات الإمنائية الكلية ،حيث الأ�سواق املالية التي حتتاج �إىل تطور قد
اعتربت مبثابة ح�صن جنب املنطقة الأ�سو أ� يف �صدمة كانت �ستبلغ حد ًا �أقوى يف ظل �أ�سواق متطورة .ولكن
عدم التطور هو �أ�سو�أ الأزمات .فالبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا مل حتقق �سوى فوائد حمدودة من ربوع
الطفرة النفطية ،كادت تتال�شى يف عام  2008مرة �أخرى يف ظل انعدام الرابط بني النمو وتوليد فر�ص
العمل .فالفوائد االقت�صادية التي حققتها املنطقة مل تكن نتيجة للتقدم نحو �أمناط م�ستدامة للنمو .فنمط
تدفق املوارد املرتاكمة يعني �إ�ضاعة فر�صة التنمية .وو�ضع الفوائ�ض التي حتققت م�ؤخر ًا من الطفرة
النفطية يف �إطار التنمية امل�ستدامة يتطلب تعزيز الطلب الذي ي�ؤدي �إىل حت�سني الإنتاج يف قطاعات حيوية
مثل ال�صناعة التحويلية .والهدف من هذا الف�صل هو الرتكيز على قطاع ال�صناعة التحويلية ،باعتباره
قطاع ًا �إ�سرتاتيجي ًا حيوي ًا ،ورافد ًا حقيقي ًا لعملية التنمية ،وطريق ًا ال بد من �أن ت�سلكه املنطقة للخروج من
م�سار النمو الذي ال يولد فر�ص العمل ،وح�صن ًا منيع ًا �ضد �أي �أزمة مالية حمتملة.
ويو�ضح الف�صل اخلام�س �أن الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية زعزعت الثقة يف الأ�سواق التي
تنظم نف�سها بنف�سها ،وعززت االجتاه �إىل �إخ�ضاع الأ�سواق ل�ضوابط الدولة .ويبقى من غري الوا�ضح
ما �إذا كانت البلدان الأع�ضاء �ستتمكن من ال�سري يف هذا االجتاه وو�ضع هذه ال�ضوابط وتنجح يف �أداء
دورها يف تثبيت التوازن وحتقيق اال�ستقرار وتقدمي الدعم .ويف هذه الف�صل عودة �إىل النقا�ش القائم
حول دور الدولة يف املجال االجتماعي ،وعر�ض للو�ضع احلايل يف منطقة الإ�سكوا ،وبع�ض امل�سائل التي
قد يرى املعنيون ب�صنع ال�سيا�سات يف املنطقة �أهميتها يف �إطار النقا�ش اجلاري حول العقد االجتماعي
اجلديد والتنمية االجتماعية.
ويخل�ص الف�صل الأخري �إىل جمموعة من اال�ستنتاجات والتو�صيات املتعلقة بال�سيا�سة العامة.
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الفصل األول

األزمة املالية العاملية:
حملة عامة

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

الفصل األول

األزمة املالية العاملية :حملة عامة
�شهد العقدان املا�ضيان �أزمات نقدية ومالية
و�أزمات يف �سعر ال�رصف عمت معظم البلدان ذات
الأ�سواق النا�شئة .ففي عام  ،1994وقعت �أزمة
املك�سيك نتيجة خلف�ض قيمة البيزو�س ،بهدف
احلد من ارتفاع �سعر �رصفه احلقيقي الذي كان
من �أ�سباب انكما�ش النمو االقت�صادي ،غري �أن
نتيجة هذا اخلف�ض كانت انكما�ش ًا يف االقت�صاد
و�أزمة يف الدين .ويف عام  ،1997وقعت الأزمة
الآ�سيوية يف ظل جمموعة من العوامل ،منها �ضعف
الإدارة املالية ،والإبقاء على �أنظمة تثبيت �سعر
ال�رصف ،والإ�رساع يف حترير ح�ساب ر�أ�س املال،
و�ضعف الأنظمة املالية .ويف عام  ،1998وقعت
الأزمة الرو�سية على �أثر انخفا�ض �رسيع يف قيمة
الروبل بلغت ن�سبته  260يف املائة يف كانون الأول/
دي�سمرب  1998و�أدى �إىل ارتفاع كبري يف كتلة
الدين اخلارجي ويف كلفة خدمته ،وانهيار يف �سوق
�سندات اخلزينة ،و�أزمة يف النظام امل�رصيف عطلت
القدرة على الت�سديد ،وتفاقم العجز يف امليزانية على
�أثر تقل�ص القاعدة ال�رضيبية ،وتعذر متويل عجز
امليزانية من الديون .ويف عام  ،1999وقعت الأزمة
يف الربازيل ،ويف عام  2001يف الأرجنتني ،حيث
انتهت �أعوام طويلة من متويل العجز عن طريق
�إ�صدار النقود �إىل ارتفاع يف الت�ضخم ومن ثم عجز
الأرجنتني عن ت�سديد الدين اخلارجي .ويف عام
 ،2001وقعت الأزمة يف تركيا نتيجة لتمويل العجز
دون �أن ت�ؤدي �إىل عجز يف ت�سديد الدين اخلارجي.
وح�صيلة هذه الأزمات املالية والأزمات التي طالت
ميزان املدفوعات كانت الأزمة املالية العاملية يف عام
 ،2008ثم �أزمة الدين يف اليونان و�آيرلندا.

�ألف� -آثار الأزمة على ال�صعيد العاملي
�أدت ال�ضائقة االئتمانية يف الأ�سواق املالية
للواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي

منذ �صيف عام  ،2007وانخفا�ض �أ�سعار العقارات
وامل�شتقات املت�صلة بها يف �سوق الرهن العقاري �إىل
�أزمة مالية عاملية عقبت انهيار م�ؤ�س�سات مالية كبرية
يف الواليات املتحدة الأمريكية يف عام  .2008و�إزاء
املخاطر املتفاقمة التي ن�ش�أت بني امل�ؤ�س�سات املالية،
واجه القطاع املايل العاملي خطر ًا داهم ًا ،ودخلت
الأ�سواق املالية و�أ�سواق ر�أ�س املال يف حالة ركود
تام اعتبار ًا من الربع الأخري من عام  .2008و�أدت
الأزمة املالية �إىل انخفا�ض �رسيع يف امليزانيات لي�س
فقط يف القطاع املايل ،بل �أي�ض ًا يف قطاع ال�رشكات
والأ�رس املعي�شية ،يف البلدان املتقدمة و�أي�ض ًا يف
جمموعة من البلدان النامية .و�أدى تعديل ميزانيات
قطاع ال�رشكات �إىل مراجعة خطط اال�ستثمار بهدف
تخفي�ض قيمتها ،وكذلك املخزونات ،وخم�ص�صات
املوارد الب�رشية ،و�أمناط اال�ستهالك .وهذا االنكما�ش
يف الأن�شطة االقت�صادية �أدى �إىل تقل�ص يف الطلب
الفعلي وارتفاع يف معدالت البطالة يف خمتلف �أنحاء
العامل ،وكذلك �إىل تراجع يف النمو االقت�صادي .ويف
الن�صف الثاين من عام  ،2009بد�أت الأ�سواق النقدية
للدوالر و�أ�سواق الأوراق املالية تظهر بع�ض م�ؤ�رشات
االنتعا�ش .و�أدت تدابري خف�ض املخزون وغريها من
تدابري �ضبط التكاليف يف قطاع ال�رشكات �إىل حت�سن
يف معدالت الناجت املحلي الإجمايل ،و�أ�سهمت التدابري
املالية والنقدية التي اتخذتها البلدان ذات االقت�صادات
املتقدمة يف دعم الطلب العاملي .و�ساعدت مناعة
النمو االقت�صادي يف بع�ض االقت�صادات النا�شئة،
وال �سيما يف ال�صني والهند ،على جتنب املزيد من
التدهور يف م�ستويات الطلب العاملي .وقررت
جمموعة الع�رشين ،خالل اجتماعاتها يف عامي 2008
و 2009التي �ضمت ممثلني عن البلدان النامية،
القيام ب�سل�سلة من امل�ساعي املن�سقة ملواجهة الأزمة
املالية ،بهدف �إر�ساء �أ�س�س مالية جديدة على امل�ستوى
الدويل ،وتن�سيق الإجراءات الالزمة للنهو�ض من
�آثار الأزمة.
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و�أحلقت الأزمة املالية العاملية يف عام 2008
�أ�رضار ًا باالقت�صادات النا�شئة ،وال �سيما يف
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،حيث انخف�ضت
�أ�سعار العقارات والأ�صول املالية؛ وتدنت
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،ومنها منتجات
الطاقة واملعادن والأغذية؛ وتناق�صت ال�سيولة،
وال �سيما بالدوالر ،يف الأ�سواق النقدية املحلية
والدولية؛ وت�ضاءلت بع�ض �أ�شكال تدفقات ر�أ�س املال،
كاال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وحتويالت العاملني يف
اخلارج ،وا�ستثمارات احلوافظ املالية؛ وانخف�ضت
�إيرادات ال�صادرات بانخفا�ض الطلب عليها؛ وهبطت
معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل (اجلدول ،)1
فتفاقم العجز يف احل�ساب اجلاري ويف امليزانية،
ون�ش�أت �صعوبات يف خدمة الدين العام املرتاكم .ويف
الربع الثاين من عام  ،2008بد�أت الر�ساميل الأجنبية
ت�سحب من الأ�سواق النا�شئة ،وكان يف ذلك ما يدل على
تخفي�ض حوافز اال�ستثمار� ،إذ خ�شي امل�ستثمرون من
املخاطر ،وف�ضلوا االحتفاظ بال�سيولة يف م�أمن عنها.
وهذا �أدى �إىل تقل�ص تدريجي يف ال�سيولة ،وانقالب يف
اجتاه �أ�سعار العقارات والأ�صول املالية �شمل البلدان
اجلدول .1

النامية .و�أدى النق�ص يف ال�سيولة �أي�ض ًا �إىل انخفا�ض
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية .وعندما بلغت �ضائقة
ال�سيولة حد امل�شكلة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2008بد�أ
امل�صدرون وامل�ستثمرون يف البلدان النامية يواجهون
�صعوبات يف احل�صول على الأموال لتمويل جتارتهم.
و�أدى الهبوط ال�رسيع يف الطلب العاملي �إىل انخفا�ض يف
معدالت الت�صدير .غري �أن قلة االعتماد على امل�شتقات
املالية للأ�سواق املتقدمة وقلة التعر�ض لها� ،ساعدت يف
ح�رص �أ�رضار الأزمة املالية عن االقت�صادات النا�شئة.
غري �أن االرتباط بالأ�سواق العاملية من حيث ال�سلع
واخلدمات والأ�صول املالية �أثر على االقت�صادات
النامية يف الربع الأخري من عام  2008والربع الأول
من عام  .2009ومل ت�شهد البلدان النامية �أزمات على
�صعيد ميزان املدفوعات ال خالل الأزمة املالية وال
فيما بعدها .ومن هذه الناحية تختلف الأزمة املالية
احلالية عن الأزمة التي �رضبت �آ�سيا يف عام ،1997
والأزمات الأخرى التي �شهدها العقدان املا�ضيان.
وكانت املناعة التي يتمتع بها االقت�صاد يف ال�صني
والهند هي التي و�ضعت االقت�صاد جمدد ًا على طريق
االنتعا�ش.

النمو والت�ضخم2011-2008 ،

منطقة الإ�سكوا
العامل
االقت�صادات املتقدمة
�أمريكا ال�شمالية
�آ�سيا و�أوقيانيا
�أوروبا
االقت�صادات االنتقالية
االقت�صادات النامية
�أفريقيا
�شرق وجنوب �آ�سيا
(ب)
غربي �آ�سيا
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
(بالن�سبة املئوية)
�(2 11أ)
�(2 1أ)
0
0 0 2009 2008

6.4
1.6
0.1
0.0
0.70.5
5.1
5.3
5.0
6.1
4.4
4.0

2.0
2.03.52.64.24.16.72.3
2.3
4.9
1.02.1-

4.5
3.6
2.2
2.6
2.8
1.6
3.8
7.0
4.7
8.3
5.5
5.3

4.7
3.1
1.9
2.2
1.5
1.84.0
6.0
5.1
7.1
4.7
4.0

معدل الت�ضخم اال�ستهالكي
(بالن�سبة املئوية)
�(2 11أ)
�(2 1أ)
2008
0
0 0 2009

11.9
4.7
3.3
3.8
1.9
3.5
14.7
8.0
10.1
7.2
10.2
7.8

4.7
1.4
0.1
0.20.90.8
10.7
4.4
8.7
3.0
4.2
6.1

5.2
2.5
1.4
1.4
0.5
1.8
6.4
5.5
6.8
5.0
5.1
6.2

5.0
2.5
1.5
1.4
0.4
1.9
8.1
5.0
6.0
4.5
4.6
5.9

املصادر :أرقام منطقة اإلسكوا تستند إلى حسابات اإلسكوا (انظر اجلدول  6للتفاصيل) .األرقام األخرى صادرة عن إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،تشرين
األول/أكتوبر  ،2010وتقرير احلالة والتوقعات االقتصادية في العالم.2011 ،
(أ) توقعات معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي للفترة  2011-2010تستند إلى تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية في العالم.2011 ،
(ب) التصنيف اإلقليمي لغربي آسيا في هذه احلالة ،يشمل البلدان اجملاورة ملنطقة اإلسكوا ،ال سيما إسرائيل وتركيا وال يشمل مصر والسودان.
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وطالت �آثار الأزمة املالية العاملية التنمية
االجتماعية عرب قنوات �أربع هي :انخفا�ض الدخل
احلقيقي ،وال �سيما دخل الفقراء؛ وارتفاع معدالت
البطالة بعد فقدان ما يقارب  30مليون وظيفة على
�أثر الأزمة؛ وتغري الرتكيبة الدميغرافية عقب عودة
�أعداد كبرية من املهاجرين �إىل بلدانهم؛ واحتمال
ن�ضوب املبالغ املالية التي حتول ل�صالح �شبكات
الأمان االجتماعي .وكان االرتفاع احلاد يف معدالت
الت�ضخم اال�ستهالكي ،وال �سيما على �أثر ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية (ال�سلع الغذائية) يف عام
( 2008اجلدول  )1قد �أ�ضعف القوة ال�رشائية
للفقراء الذين يخ�ص�صون عادة ن�سبة مرتفعة من
دخلهم ل�رشاء املواد الغذائية ومع �أن �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية عادت وانخف�ضت بعد �أن كانت قد بلغت
الذروة يف االرتفاع يف عام  ،2008تبقى موجات
اجلفاف ال�شديد التي ت�شهدها مناطق زراعية عديدة
من العامل م�صدر قلق بالغ على الأمن الغذائي،
وال �سيما يف و�ضع الفقراء .وت�شري �إح�صاءات
منظمة العمل الدولية �إىل �أن معدل البطالة بلغ 6.6
يف املائة يف عام  2009بعد �أن كان  5.7يف املائة يف
عام .)1(2007
ومعظم هذا االرتفاع م�صدره ارتفاع معدل
البطالة يف البلدان املتقدمة الذي �سجل م�ستويات
�أعلى ن�سبي ًا من البلدان النامية (اجلدول .)2
وم�شكلة البطالة �ستكون �شديدة الت�أثري على البلدان
النامية ،التي ي�شهد معظمها حتو ًال دميغرافي ًا،
يلتقي ارتفاع معدل اخل�صوبة مع انخفا�ض معدل
الوفيات .ومن املعروف �أن البطالة املزمنة ت�سجل
معدالت مرتفعة يف �صفوف ال�شباب والن�ساء.
ويتوقع �أن ي�ؤدي تناق�ص فر�ص العمل �إىل ت�أخري
عملية التحول يف املجتمع ،بحيث ي�صل �إىل حالة من
امل�شاركة الفعلية لل�شباب والن�ساء عن طريق �سوق
العمل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،عززت الأزمة املالية العاملية
النزعة الوطنية يف تدابري حماية فر�ص العمل ،وال
�سيما يف البلدان املتقدمة.

اجلدول .2

معدالت البطالة يف العامل2009-2005 ،
(بالن�سبة املئوية)
2009 2008 2007 2006 2005

(*)

العامل
االقت�صادات املتقدمة واالحتاد
الأوروبي
�أوروبا ال�شرقية والو�سطى (غري
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي)
ورابطة الدول امل�ستقلة
�شرق �آ�سيا
جنوب�-شرق �آ�سيا واملحيط الهادئ
جنوب �آ�سيا
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
ال�شرق الأو�سط
�شمال �أفريقيا
جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى

6.3
6.9
9.4

4.2
6.5
5.3
8.0
10.0
11.5
8.2

6.0
6.3

5.7
5.7

5.8
6.0

6.6
8.4

8.3

8.3

10.3

9.0
4.3 3.8 4.0
5.3 5.4 6.1
4.8 5.0 5.1
7.0 7.0 7.4
9.2 9.3 9.5
10.0 10.1 10.4
8.0 8.0 8.2

4.4
5.6
5.1
8.2
9.4
10.5
8.2

املصادر :منظمة العمل الدولية ،2010 ،تقرير االجتاهات العاملية لالستخدام ،كانون الثاني/يناير  ،2010اجلدول ألف ،2
معدل البطالة ،العالم واملناطق.
(*) تقديرات أولية عن منظمة العمل الدولية.

يف الربع الثالث من عام  ،2008دخل اقت�صاد
�أمريكا ال�شمالية يف حالة ركود ،وت�شري التقديرات
�إىل �أنه �سجل انكما�ش ًا بن�سبة  2.6يف املائة يف عام
( 2009اجلدول  .)1و�إزاء هذه التطورات� ،سارع
جمل�س �إدارة نظام االحتياطي الفدرايل �إىل اعتماد
�سيا�سة نقدية ملواجهة هذا التدهور ،ف�أجرى
�سل�سلة تخفي�ضات على �أ�سعار الفائدة حتى 1.25
يف املائة يف كانون الأول/دي�سمرب ( 2008ال�شكل
�-1ألف) و�ضخ كميات من ال�سيولة عن طريق
�رشاء الأ�صول املالية للم�صارف التجارية بهدف
تثبيت الأ�سواق املالية يف بداية الأزمة املالية.
ومع هذا التوجه لإنعا�ش الو�ضع النقدي ،عمدت
ال�سلطة املالية �إىل تقدمي جمموعة من احلوافز يف
ال�سنة املالية  .2009وعلى الرغم من االن�شغال
بارتفاع م�ستوى الدين الوطني ،بقيت عائدات
�سندات اخلزينة م�ستقرة (ال�شكل �-1ألف) .غري
�أن الت�ضخم املتوقع بد أ� يظهر يف الواقع بات�ساع
الفجوة بني عائدات �سندات اخلزينة ملدة �سنتني
وال�سندات ملدة ع�رش �سنوات .واعتبار ًا من الربع
الثاين من عام  ،2009بد�أت عالمات االنتعا�ش

تبقى موجات اجلفاف
الشديد التي تشهدها
مناطق زراعية عديدة
من العالم مصدر
قلق بالغ على األمن
الغذائي ،وال سيما
في وضع الفقراء
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تظهر على اقت�صاد الواليات املتحدة الأمريكية،
بعد �أن كان قطاع ال�رشكات قد ا�ستكمل املرحلة
الأوىل للتكيف مع الأزمة .و�أ�سهمت احلوافز
املالية التي اعتمدت يف �إنعا�ش الطلب املحلي،
وحقق قطاع ال�صادرات مكا�سب بف�ضل حت�سن
قدرته التناف�سية على �أثر انخفا�ض قيمة الدوالر
(ال�شكل �-2ألف) .غري �أن االقت�صاد بقي �ضعيف ًا
بوجه عام ،واالنتعا�ش عر�ضة لالهتزاز� .أما
الإجراءات التي اتخذت لإنعا�ش الو�ضع املايل،
فقد امت�ص فعاليتها القطاع املايل نف�سه مبا �شهده
من تدابري لت�صحيح امليزانيات .و�أما معدل
البطالة فبقي على ارتفاعه يف عام ( 2009الإطار
 .)1ومن املتوقع �أن ينمو اقت�صاد الواليات
املتحدة الأمريكية مبعدل  2.6يف املائة يف عام
 2010ومبعدل  2.2يف املائة يف عام  ،2011ومن
امل�ستبعد �أن ي�ستعيد �رسيع ًا م�ستوى الن�شاط
الذي كان عليه يف عام .)2(2008
خارت مناعة اقت�صادات بلدان االحتاد
الأوروبي ( 27بلداً) يف عام � ،2008إذ بد�أت معظم
هذه البلدان ،يف الربع الثاين من عام  ،2009ت�شهد
ركود ًا يف الن�شاط االقت�صادي والنمو ،ومنها
االقت�صادات القوية يف �أملانيا و�إيطاليا وفرن�سا
واململكة املتحدة .وتراجع جمموع الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي لبلدان االحتاد الأوروبي بن�سبة
 4.1يف املائة يف عام  .2009و�أ�صابت الأزمة
املالية ب�أ�شد �آثارها قطاع العقارات ،ودفع انهيار
�أ�سواق ال�صادرات ،وال �سيما يف االحتاد الرو�سي
والبلدان الآ�سيوية ،قطاع ال�رشكات يف االحتاد
الأوروبي �إىل تخفي�ض التكاليف .وكانت �سل�سلة
الإجراءات املتخذة لت�صحيح �أ�سعار الأ�صول
وتخفي�ضها بحيث تتنا�سب مع الأن�شطة التجارية
وال�صناعية يف االحتاد الأوروبي �أق�رص منها يف
الواليات املتحدة الأمريكية .و�إزاء انخفا�ض
الطلب املحلي� ،سارعت بع�ض احلكومات يف االحتاد
الأوروبي �إىل اعتماد جمموعة من احلوافز املالية،
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يف اجتاه كان �أكرث حتفظ ًا مما �شهدته الواليات
املتحدة الأمريكية ،وقد تقيد ب�أحكام ميثاق النمو
واال�ستقرار املايل يف االحتاد الأوروبي ،ومن ثم
بااللتزام الثابت باال�ستدامة املالية على �صعيد
االحتاد الأوروبي .وعقب التدابري التي اتخذها
جمل�س �إدارة نظام االحتياطي الفدرايل للإنعا�ش
النقدي يف الواليات املتحدة الأمريكية ،عمد بنك
اململكة املتحدة �إىل اتخاذ تدابري مماثلة ولكنها
�أقل جر�أة .ومع �أن البنك املركزي الأوروبي
كان حذر ًا من الإفراط يف تدابري الإنعا�ش
النقدي� ،أجرى تخفي�ضات على �أ�سعار الفائدة
املعمول بها يف �إطار �سيا�سته النقدية خالل
الفرتة املمتدة بني ت�رشين الأول�/أكتوبر 2008
و�أيار/مايو ( 2009ال�شكل -1باء) .وواجه
البنك مع�ضلة على م�ستوى ال�سيا�سة النقدية،
ب�ش�أن كيفية التخفيف من توقعات الت�ضخم،
واالرتفاع املحتمل يف �أ�سعار الفائدة يف عام 2009
ما �أدى �إىل ارتفاع يف �سعر اليورو مقابل الدوالر
(ال�شكل �-2ألف) .ويتوقع �أن ي�ؤدي �ضعف
القدرة التناف�سية ب�سبب الأ�سعار يف قطاع
ال�رشكات الأوروبية �إىل احلد من منو الطلب
اخلارجي .و�إزاء هذا ال�ضعف الن�سبي ،كان من
املتوقع �أن يكون معدل منو اقت�صادات االحتاد
الأوروبي قد بلغ  1.6يف املائة يف عام  ،2010و�أن
يبلغ  1.8-يف املائة يف عام .2011
وتعرثت م�سرية انتعا�ش اقت�صاد اليابان يف
عام  ،2008وا�ستمر على هذه احلال حتى مرحلة
متقدمة من عام  .2009فقد انخف�ض معدل منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  5.6يف
املائة( ،)3و�أدى تراجع الطلب اخلارجي على
ال�صادرات اليابانية ،وال �سيما من الواليات
املتحدة الأمريكية� ،إىل اتخاذ جمموعة من التدابري
الت�صحيحية على م�ستوى ال�رشكات �شملت املخزون
وخطط اال�ستثمار ،وانخف�ض الطلب املحلي
فكانت النخفا�ضه �آثار �شلت الن�شاط االقت�صادي
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الشكل .1

�أ�سعار الفائدة على العمالت الرئي�سية يف العامل2010-2008 ،

�-1ألف -الدوالر (الن�سبة املئوية يف ال�سنة)

-1باء -اليورو (الن�سبة املئوية يف ال�سنة)

-1جيم -الني الياباين (الن�سبة املئوية يف ال�سنة)

املصادر :مجلس إدارة نظام االحتياطي الفدرالي ،www.federalreserve.gov ،للدوالر األمريكي؛ والبنك االحتادي األملاني ،www.bundesbank.de ،لليورو؛ وبنك اليابان ،www.boj.or.jp ،للني الياباني.
مالحظة.FF: Federal Fund Rate, TB: Treasury Bonds, JGB: Japanese Government Bonds :

الشكل .2

�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية الرئي�سية يف العامل2010-2008 ،

�-2ألف -الدوالر مقابل اليورو

-2باء -الني الياباين مقابل الدوالر

-2جيم -اليوان ال�صيني مقابل الدوالر

املصادر :البنك املركزي األوروبي ورويترز.

العام .و�إزاء هذه الظروف ،عمد بنك اليابان
�إىل تخفي�ض �أ�سعار الفائدة يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر وكانون الأول/دي�سمرب ( 2008ال�شكل
-1جيم) .ويف ظل �ضعف التقدم املحلي ،مل
حتدث �أي تغيريات يف توقعات الت�ضخم ،وهذا ما
يبدو وا�ضح ًا من عائدات �سندات اخلزينة العامة
(ال�شكل -1جيم).
وعلى الرغم من احلوافز املالية التي قدمتها
حكومة اليابان يف عام  ،2009ظل االقت�صاد
الياباين يف حالة انكما�ش ،حيث بقي الطلب املحلي

بحاجة �إىل االنتعا�ش .ويعتمد اقت�صاد اليابان على
الأداء االقت�صادي ل�رشكائه التجاريني .وكان
الرتفاع �سعر الني مقابل الدوالر �أثر على �ضعف
القدرة التناف�سية لأ�سعار ال�صادرات اليابانية
(ال�شكل -2باء) .وبعد انتهاء دورة ت�صحيح
التكاليف على م�ستوى قطاع ال�رشكات ،بد�أ الن�شاط
االقت�صادي ي�سجل بع�ض االنتعا�ش .ومن املتوقع
�أن ت�ؤثر مناعة الأداء يف اقت�صاد ال�صني �إيجابي ًا
على �صادرات اليابان .لكن احتماالت االنتعا�ش
تبقى �ضعيفة� ،إذ يتوقع �أال يتجاوز معدل النمو 2.7
يف املائة يف عام .2010
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ت�سل�سل �أحداث الأزمة املالية و�أثرها املمتد على االقت�صاد
اإلطار .1
تخللت الأزمة املالية العاملية �أحداث هامة ،منها انهيار امل�ؤ�س�سات التي يف حوزتها رهون ،ومنها الأ�رس املعي�شية ،ت�صحيح ميزانياتها.
املالية الكربى يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف �أيلول�/سبتمرب
والرتاجع االقت�صادي الذي ي�أتي نتيجة للأزمة املالية يختلف
 ،2008عقبته �سل�سلة من الأح���داث التي �أدت �إىل وق��وع الأزم��ة
الفعلية .ويبني ال�شكل  1يف هذا الإطار ارتفاع �أ�سعار امل�ساكن ح�سب عن الرتاجع ال��ذي ي�أتي نتيجة لتعرث ال��دورة االقت�صادية نف�سها
دليل �ستندارد اند بور ) (Standard and Poor’sاملركب يف  20مدينة يف حجم الت�صحيح ال��ذي يتطلبه على امليزانية .وخ�لال الأزم��ة،
م��ن امل��دن ال��ك�برى يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ومن��و الن�شاط يكمن دور احلكومة يف العمل على ت�صحيح ميزانيات الكيانات
االقت�صادي ح�سب م�ؤ�رش التزامن االقت�صادي خالل الفرتة املمتدة االق��ت�����ص��ادي��ة ،ومنها امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة وال����شرك��ات والأ��س�ر
بني عامي  2006و .2009وقد �أ�صبح دليل �أ�سعار امل�ساكن �سالب ًا املعي�شية ،م��ن غ�ير إ����ض��ع��اف الطلب امل��ح��ل��ي .والأم��ث��ل��ة على هذا
يف كانون الثاين/يناير  2007بينما بد�أ دليل الن�شاط االقت�صادي ال��دور ال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سة املالية املعمول بهما حالي ًا يف
يرتاجع يف متوز/يوليو  .2008وهكذا ا�ستغرق انخفا�ض �أ�سعار الواليات املتحدة الأمريكية .غري �أن جوهر امل�شكلة يبقى يف هبوط
امل�ساكن � 18شهر ًا قبل �أن ي�ؤثر على الن�شاط االقت�صادي .وبعد �أ�سعار ال��ع��ق��ارات التي ب���د�أت تنتع�ش ببطء وت��ع��ود �إىل امل�ستوى
ذل��ك ،جت��اوز معدل البطالة م�ستوى  5يف املائة ال��ذي ك��ان عليه يف ال���ذي ك��ان��ت عليه م��ا ق��ب��ل الأزم����ة (ال�����ش��ك��ل  1-1م��ن الإط����ار).
متوز/يوليو  ،2008و�أ�صبح م�ستوى الأ�سعار عامل انكما�ش يف
ومن الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل �أن �أثر انخفا�ض قيمة الأ�صول
�آذار/مار�س ( 2009ال�شكل  2-1من الإطار).
ال يظهر على االقت�صاد �إال بعد فرتة من الزمن .ففي الأزمة التي
فالأزمات املالية ت�أتي ع��ادة نتيجة لإخفاق خمتلف القطاعات �شهدها اليابان يف عام  ،1990مل تظهر �آثار هبوط �أ�سعار الأ�صول
االقت�صادية يف �ضبط ميزانياتها .ويف الأزمة احلالية� ،أدى انهيار على االقت�صاد �إال بعد مرور � 24شهر ًا على هذا الهبوط .وقد تطول
�أ�سعار امل�ساكن �إىل ق�صور جمموعة كبرية من الأ�رس املعي�شية ،وال الفرتة الزمنية الفا�صلة �أي�ض ًا ،كما هي حال بلدان االحتاد الأوروبي
�سيما من فئة العاجزين عن املثابرة على دفع القرو�ض ،و�أخفقت يف ظل الأزمة املالية العاملية الراهنة ،وميكن �أن تكون �أق�رص بكثري.
جمموعة من امل�ؤ�س�سات يف �ضبط ميزانياتها ب�سبب ال�صعوبات ويف منطقة الإ�سكوا ،حدث االنخفا�ض يف قيمة الأ�صول� ،سواء �أكان
الناجمة عن خطط حتويل املنتجات املالية �إىل �أوراق مالية .ومبا �أن يف �سوق الأوراق املالية �أم يف �سوق العقارات ،يف الربع الثاين من عام
امل�ؤ�س�سات املالية ت�ستخدم ال�سيولة بالدوالر لت�صحيح ميزانياتها� .2008 ،أما �أثر هذا االنخفا�ض فريجح �أن يكون قد ظهر يف الفرتة
�أدت ندرة ال�سيولة �إىل فر�ض قيود م�شددة على �إقرا�ض ال�رشكات ،بني الربع الأخري من عام  2009والربع الثاين من عام . 2010
ما دفعها �إىل تعديل خططها اال�ستثمارية ،وت�رسيح العديد من واالنتعا�ش االقت�صادي املتوقع لالقت�صاد العاملي يف عام  2010هو
العاملني ،والتخفيف من �أعمالها و�أن�شطتها .وما دامت �أ�سعار امل�ساكن عامل حا�سم يجدر ببلدان الإ�سكوا �أال ت�سقطه من ح�ساب �إمكاناتها
ت�سجل منو ًا �سالب ًا ،يحتم هذا الو�ضع على الكيانات االقت�صادية االقت�صادية لعام .2010
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ال�شكل (� -)1-1أ�سعار امل�ساكن
والأن�شطة االقت�صادية

ال�شكل ( -)2-1الأ�سعار اال�ستهالكية
ومعدل البطالة

املصدرStandard and Poors, the Conference :
Board.

املصادر :صندوق النقد الدولي واإلحصاءات املالية الدولية.
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الأ�سا�سية ،من املتوقع �أن تكون املنطقة قد �سجلت
باء� -آثار الأزمة على املناطق
منو ًا معدله  4.7يف املائة يف عام  2010و�أن يبلغ معدل
ت�أثرت االقت�صادات التي متر مبرحلة انتقالية النمو فيها  5.1يف املائة يف عام .2011
ت�أثر ًا �شديد ًا بالأزمة العاملية ،وال �سيما اقت�صادات
ويف جنوب و�رشق �آ�سيا ،بلغ معدل منو
�أوروبا الو�سطى وال�رشقية وجمموعة الدول
امل�ستقلة .ففي عام  ،2009تراجع معدل منو الناجت الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  4.9يف املائة
املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  6.7يف املائة يف هذه يف عام  .2009وكان الأداء االقت�صادي يف
البلدان .وقد �أدى هبوط �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية املنطقة متفاوت ًا� ،إذ �أدخل بلدان عديدة ،وال �سيما
وكذلك الأزمة االئتمانية املفاجئة �إىل تراجع يف �سنغافورة وكوريا وماليزيا ،حالة ركود بعد
اال�ستهالك واال�ستثمار .ومل ت�سجل حتى الآن تهاوي الطلب اخلارجي� .أما النمو الذي �سجلته
�أزمة على م�ستوى ميزان املدفوعات ،ما يدل على املنطقة فكان م�صدره الرئي�سي اقت�صادا ال�صني
مناعة اقت�صادية ومالية تتمتع بها املنطقة .وكان والهند .فاقت�صاد كل من البلدين كان يف موقع
االحتياطي املرتاكم بالعمالت الأجنبية كافي ًا قوي من حيث الطلب املحلي نتيجة للحوافز
لتح�صني املنطقة �ضد ال�صدمات املالية اخلارجية املالية املعمول بها .وبينما �شهدت معظم البلدان
مع �أن بلدان ًا عديدة جل�أت �إىل بع�ض التخفي�ضات الآ�سيوية انخفا�ض ًا طفيف ًا يف قيمة عمالتها الوطنية
املحدودة يف قيمة عمالتها الوطنية� .إ�ضافة �إىل مقابل الدوالر ،يحافظ اليوان ال�صيني على قيمته
ذلك� ،أ�سهم انتعا�ش �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف مقابل الدوالر منذ متوز/يوليو ( 2008ال�شكل
الربع الثاين من عام  2009يف دعم ميزان التجارة -2جيم) .ونتيجة لذلك ،حافظت بلدان جنوب
اخلارجية لتلك االقت�صادات .ومع ا�ستمرار �ضعف و�رشق �آ�سيا على قدرة تناف�سية يف الأ�سعار مقابل
الطلب املحلي ،تبقى �إمكانات النمو �ضعيفة� ،إذ جميع العمالت الرئي�سية يف العامل ،ومنها عمالت
ت�شري التوقعات �إىل منو مبعدل  3.8يف املائة يف عام ال�صني واليابان والواليات املتحدة الأمريكية
وبلدان االحتاد الأوروبي ،وهذه القدرة �أف�سحت
 ،2010و 4يف املائة يف عام .)4(2011
املجال �أمام حت�سن توقعات االنتعا�ش االقت�صادي
ويف ظل انهيار �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،بلغ مدعوم ًا بال�صادرات .وهكذا من املتوقع �أن ت�شهد
معدل منو االقت�صادات الأفريقية  2.3يف املائة يف منطقة جنوب و�رشق �آ�سيا منو ًا يبلغ معدله  8.3يف
عام  .2009غري �أن املنطقة �أبدت مناعة �إذ مل ت�سجل املائة يف عام  2010و 7.1يف املائة يف عام .2011
�أزمات على م�ستوى ميزان املدفوعات حتى الآن.
و�شهدت بلدان منطقة �أمريكا الالتينية والبحر
ومتكنت ال�سلطات املالية والنقدية من دعم الطلب
املحلي يف بلدان املنطقة وجنحت �أي�ض ًا يف و�ضع الكاريبي تراجع ًا بن�سبة  2.1يف املائة يف عام . 2009
�ضوابط على �أ�سعار ال�رصف .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وقد ت�أثر اقت�صاد املك�سيك بالأزمة ودخل يف حالة
�أ�سهمت خمتلف برامج الإ�صالح التي اعتمدتها ركود ،من �أ�سبابها االرتباط الوثيق مع اقت�صاد
بلدان املنطقة يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية �إليها الواليات املتحدة الأمريكية .و�أحلق انخفا�ض
حتى �أثناء الأزمة .لكن النمو االقت�صادي بقي �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية �أ�رضار ًا ج�سيمة مب�صدري
متعرث ًا بقيود �أ�سا�سية ،منها �ضعف قدرة العر�ض هذه ال�سلع .غري �أن اقت�صادات هذه املنطقة مل تب ِد
الذي �أدى �إىل ارتفاع معدل الت�ضخم يف معظم عالمات ت�شري �إىل �صعوبات على م�ستوى ميزان
البلدان الأفريقية .ويف ظل ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع املدفوعات ،خالف ًا ملا كانت عليها يف الأزمات املالية
9
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ال�سابقة التي �شهدتها املنطقة .وكما يف بلدان
نامية �أخرى� ،أ�سهم االحتياطي املرتاكم بالعمالت
الأجنبية منذ ما قبل الأزمة ،يف منع انتقال العدوى
من البلدان املتقدمة .ومع �أن احلوافز املالية التي
اعتمدتها بلدان املنطقة كانت حمدودة� ،سجل الطلب
انتعا�ش ًا ملحوظ ًا .ويف �سياق الظروف ،من املتوقع
�أن ت�شهد منطقة �أمريكا الالتينية منو ًا مبعدل  5.3يف
املائة يف عام  2010ومبعدل  4يف املائة يف عام .2011

عرب بلدان جمل�س التعاون اخلليجي حيث انخف�ض
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل من  5.4يف املائة يف
عام � 2007إىل  2.0يف املائة يف عام ( 2009اجلدول
 ،)1يف عملية تراجع حاد ما لبثت �أن ت�رسبت �آثارها
�إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .ومن
املتوقع �أن يتح�سن هذا املعدل جمدد ًا فيبلغ 4.5
يف املائة يف عام  2010و 4.7يف املائة يف عام 2011
(ال�شكل .)3

�أدت الأزمة املالية العاملية �إىل تراجع معظم
م�ؤ�رشات �أ�سواق الأوراق املالية يف خمتلف �أنحاء
العامل .فتهاوي معدالت الناجت املحلي الإجمايل يف
البلدان ذات االقت�صادات املتقدمة� ،أدى �إىل هبوط
املتو�سط العاملي ملعدل منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي من  3.9يف املائة يف عام � 2007إىل معدل
�سالب قدره  0.2-يف املائة يف عام  .2009غري
�أن هذا املعدل ال�سالب يتوقع �أن ينتع�ش ليقارب
 3.6يف عام  ،2010ثم يعود وينخف�ض �إىل 3.1
يف املائة يف عام ( 2011اجلدول  1وال�شكل .)3
ومل تكن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( )5مبن�أى
عن الآثار املبا�رشة للأزمة� ،إذ ت�رسبت �إليها عرب
قنوات عديدة� ،أبرزها حركة التجارة ور�أ�س املال،
وانخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام ،وهبوط معدالت منو
الناجت املحلي الإجمايل لدى ال�رشكاء الرئي�سيني
لبلدان الإ�سكوا يف التجارة ،وتدين �أ�سعار الأ�صول
وال�سلع الأ�سا�سية .غري �أن �آثار الأزمة املالية على
بلدان الإ�سكوا بقيت حمدودة مقارنة مبا �أ�صاب
االقت�صادات النا�شئة الأخرى ،ولو اختلفت حدتها
بني البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا حيث
انخف�ض معدل النمو من ذروة بلغها يف عام 2008
�إذ و�صل �إىل  6.6يف املائة �إىل متو�سط قدره 5.2
يف املائة يف عام  ،2009والبلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا حيث هبط معدل منو الناجت املحلي
الإجمايل من ذروة بلغها يف عام � 2008إذ �سجل 6.6
يف املائة� ،إىل  0.1يف املائة فقط يف عام  .2009غري
�أن �أبلغ �آثار الأزمة املالية على منطقة الإ�سكوا كانت

و�أ�سعار النفط اخلام هي م�ؤ�رش وا�ضح �إىل
�إمكانات النمو ،و�آفاق الأعمال ،وثقة امل�ستهلكني
يف جميع بلدان الإ�سكوا ،لأن الآثار الإيجابية
غري املبا�رشة لإيرادات النفط تت�رسب �إىل البلدان
غري امل�صدرة للنفط .ويبني ال�شكل �-4ألف حركة
�أ�سعار النفط اخلام وفق ًا لو�ست تك�سا�س �إنرتميديت
( )West Texas Intermediateوو�ضع ال�سيولة
بالدوالر ح�سب مقيا�س فارق تيد (.)6()TED Spread
و�أدى اخلوف من تزايد العجز عن ت�سديد قرو�ض
الرهون وغريها من منتجات الأوراق املالية �إىل
احلد من ال�سيولة بالدوالر يف �آب�/أغ�سط�س ،2007
وهذا الو�ضع ا�ستمر حتى حزيران/يونيو ،2009
عندما انخف�ض فارق تيد �إىل ما دون احلد الأدنى
الذي كان قد بلغه يف املا�ضي وهو  50نقطة �أ�سا�س.
و�أثناء �أزمة ال�سيولة بالدوالر� ،سجلت �أ�سعار النفط
اخلام تقلبات حادة� ،إذ ارتفع �سعر الربميل �إىل حد
�أق�صى قدره  140دوالر ًا يف متوز/يوليو ،2008
وانخف�ض �إىل حد �أدنى يف �أواخر عام  ،2008ثم عاد
ليرتاوح بني  60و 80دوالر ًا يف الربع الثاين من عام
 .2009ومن املعروف �أن امل�ضاربة املالية بالعقود
الآجلة للنفط اخلام تنطوي على تقلبات حادة يف ظل
ندرة ال�سيولة .وعندما عادت ال�سيولة بالدوالر �إىل
امل�ستوى الطبيعي ،ا�ستقرت �أ�سعار النفط اخلام
على امل�ستوى الذي كانت عليه قبل متوز/يوليو
 .2007ونتيجة لذلك� ،شهدت بيئة االقت�صاد الكلي
خارج منطقة الإ�سكوا تدهور ًا �شديد ًا يف الربع
الأخري من عام  ،2008وهي فرتة التزامن بني
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النق�ص احلاد يف ال�سيولة بالدوالر ،واالنخفا�ض
ال�شديد يف �أ�سعار النفط اخلام.
ويبني ال�شكل -4باء النمو الرتاكمي لر�أ�س
مالية �أ�سواق الأوراق املالية ،وفوائ�ض احل�ساب
اجلاري ،وجمموع �إيرادات ال�صادرات النفطية.
وبعد انتعا�ش عابر يف عام  ،2007انخف�ض معدل
ر�أ�س مالية �أ�سواق الأوراق املالية يف عام � 2008إىل
م�ستوى قلما �شهدته الأعوام املا�ضية .وجتاوز منو
الأ�صول املالية يف املنطقة ،مقيا�س ًا مبعدل ر�أ�س مالية
�أ�سواق الأوراق املالية ،يف �رسعته م�ستوى �إيرادات
ال�صادرات النفطية بني عامي  2003و .2005وعلى
الرغم من الت�صحيح التنازيل الذي �شهدته �أ�سواق
الأوراق املالية ،ا�ستمرت قيمة الأ�صول العقارية
على تراجعها منذ الربع الثاين من عام . 2008
وي�شري ال�شكل -4باء �إىل �أن ت�صحيح قيمة الأ�صول
يف �سوقي الأوراق املالية والعقارات كان �أكرب بكثري
ويالحظ
من انخفا�ض �إيرادات �صادرات النفطُ .
�أن ر�أ�س مالية �سوق الأوراق املالية حافظت على
ارتفاعها منذ الربع الثالث من عام  ،2008لأ�سباب
عديدة منها رفع الدعم .وانخف�ضت قيمة ميزان
احل�ساب اجلاري يف منطقة الإ�سكوا من  264مليار
دوالر يف عام � 2008إىل  38مليار دوالر يف عام .2009
الشكل .4

ويبني ال�شكل -4جيم تدفق الودائع امل�رصفية
�إىل منطقة الإ�سكوا ح�سب الأرقام الواردة من
امل�صارف التجارية �إىل م�رصف الت�سويات
ويالحظ �أن حركة الودائع امل�رصفية
الدوليةُ .
من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي و�إليها �سجلت
تقلبات هامة يف عام  .2009وهذا يو�ضح و�ضع
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،من موقعها يف
اال�ستثمار الدويل من خالل ال�صناديق ال�سيادية،
الشكل .3

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف منطقة الإ�سكوا2011-2003 ،
(التغري ال�سنوي للن�سبة املئوية)

املصادر :املصادر الوطنية ما لم يُذكر خالف ذلك .األرقام في منطقة اإلسكوا تستند إلى حسابات اإلسكوا (انظر اجلدول 6
للتفاصيل) .األرقام األخرى صادرة عن إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،تشرين
األول/أكتوبر  ،2009وصندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،وتقارير آفاق االقتصاد العاملي.
(أ) تقديرات تشرين الثاني/نوفمبر .2010

�آثار �أخرى للأزمة على الو�ضع املايل واالقت�صادي الكلي

�-4ألف -ال�سيولة بالدوالر و�أ�سعار
النفط اخلام2010-2006 ،

-4باء� -إيرادات ال�صادرات النفطية،
ومنو ر�أ�س مالية �سوق الأوراق املالية
واحل�ساب اجلاري

-4جيم -تدفقات الودائع امل�صرفية

املصادر :الشكل -4ألف :االحتياطي الفدرالي.British Bankers Association، US Energy Information Administration ،
الشكل -4باء :رأس مالية أسواق األوراق املالية :صندوق النقد العربي؛ إجمالي إيرادات الصادرات النفطية وإجمالي احلساب اجلاري :اإلسكوا.
الشكل -4جيم :مصرف التسويات الدولية.
مالحظة.US$/bbl: US$ per barrel of oil :
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ويف االقرتا�ض الدويل لتمويل امل�شاريع الإمنائية.
وتتعر�ض بلدان عديدة من جمموعة بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي لآثار امل�ضاربة باعتبارها هدف ًا
لها ،بحكم موقعها و�سط �أ�سواق ر�أ�س املال العاملية.
وعلى الرغم من املوقع القوي الذي تبدو عليه هذه
البلدان ومن الرثوة النفطية التي متلكها ،بدت عليها
م�ؤ�رشات �ضعف تزيد احتمال ت�رضرها من �آثار
الأزمة العاملية .غري �أن البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا �شهدت تدفقات مالية على �شكل ودائع
م�رصفية منذ عام  ،2007وهذه التدفقات املالية
تف�رس الو�ضع القوي مليزان ر�أ�س املال يف بع�ض من
هذه البلدان ،وال �سيما يف الأردن ولبنان وم�رص.
و�إذا انتع�ش االقت�صاد العاملي يف عام ،2011
فيتوقع �أن تتح�سن البيئة االقت�صادية اخلارجية
ملنطقة الإ�سكوا .وعلى الرغم من حت�سن ال�سيولة
بالدوالر منذ الربع الثاين من عام 2009
واال�ستقرار الن�سبي لأ�سعار النفطُ ،يعتقد �أن
الآثار الكاملة للأزمة املالية مل تظهر بعد ولن تزول
�رسيع ًا .ومن �أ�سباب هذا االعتقاد :عدم �إمكانية
االعتماد على القطاع املايل يف املنطقة حالي ًا مقابل
االعتماد املفرط يف املا�ضي؛ �شدة تعر�ض بلدان
الإ�سكوا للأزمات املالية الدولية؛ �رسعة تدهور
و�ضع احل�ساب اجلاري ملعظم البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .فالعامل الأول والعامل الثاين مرتابطان
لأن االعتماد على القطاع املايل يف املا�ضي وقلة
االعتماد عليه حالي ًا يعني امل�ستثمرين الدوليني.
وت�سهيل تعديل امليزانيات هو ال�سبيل الرئي�سي
لتجاوز هذه العقبة املزدوجة .ومن منظار
االقت�صاد الكلي ،يبقى هذا الت�صحيح مهمة �سهلة
ما دام ميزان احل�ساب اجلاري �إيجابي ًا ،بحيث
ميكن �إجراء الت�صحيح على ال�صعيد الداخلي.

جيم -التطورات يف قطاع النفط
�أ�سعار النفط و�إيراداته هي عموم ًا م�ؤ�رش
12

وا�ضح �إىل �إمكانات منو الناجت املحلي الإجمايل
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .ويبني ال�شكل 5
�أن �أ�سعار النفط انخف�ضت من  94دوالر ًا للربميل
الواحد يف عام � 2008إىل  61دوالر ًا للربميل الواحد
يف عام  .2009وقد انخف�ض معدل النمو احلقيقي
للناجت املحلي الإجمايل �إىل حواىل  0.1يف املائة بعد �أن
كان  6.6يف املائة يف عام  ،2008ويف هذا االنخفا�ض
ما يدل على �أن �أ�سعار النفط و�إيراداته هي املحرك
الرئي�سي للنمو يف البلدان ذات االقت�صادات الأقل
تنوع ًا .ومع انتعا�ش متو�سط �أ�سعار النفط ،بحيث
بلغ �سعر الربميل  80دوالراً ،من املتوقع �أن يرتفع
معدل النمو يف تلك البلدان �إىل  4.0يف املائة يف عام
� .2010أما يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا ،فيبدو �أن معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي
الإجمايل ،و�إن قاوم الآثار املبا�رشة لتقلبات �أ�سعار
النفط ،فلن يقوى على مقاومة �آثارها غري املبا�رشة
التي ت�صلها مت�أخرة بعد �سنة �أو �سنتني .وت�شري
تقديرات الأوبك(� )7إىل �أن جمموع الطلب العاملي
على النفط قارب  85.6مليون برميل يف اليوم،
بينما قارب جمموع املعرو�ض من النفط اخلام
 85.8مليون برميل يف اليوم .وت�شري التقديرات
�إىل �أن جمموع الطلب على النفط اخلام قد انخف�ض
يف عام  2008حواىل  0.3مليون برميل عما كان
عليه يف عام  .2007و�إزاء هذا ال�ضعف املتوقع
يف الطلب ،حافظت الأوبك على ح�صة منخف�ضة يف
الإنتاج ،بحيث قاربت م�ستويات الربع الأخري من
عام  .2005ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر وكانون
الأول/دي�سمرب  ،2008قررت الأوبك تخفي�ض
ح�صتها حواىل  4.2برميل يف اليوم .و�إزاء
ا�ستمرار ال�ضعف املتوقع يف الطلب يف عامي 2009
و ،2010من املتوقع �أن ت�ستمر الأوبك يف حتديد
ح�صة الإنتاج عند  24.8مليون برميل يف اليوم،
مع احتمال �إجراء مزيد من التخفي�ض .ويتوقع �أن
تبقي البلدان غري الأع�ضاء يف الأوبك يف عامي 2009
و 2010على م�ستوى الإنتاج من النفط اخلام الذي
�سجلته يف عام  .2008وهكذا �سرياوح الطلب
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والعر�ض على النفط اخلام عند حدود  81.5مليون
برميل يف اليوم يف عام � ،2009أي �أقل بن�سبة  5يف
املائة من معدل عام .2008
وارتفعت �أ�سعار النفط اخلام يف الن�صف الأول
من عام  ،2008بحيث بلغت امل�ستوى اال�ستثنائي
الذي كانت عليه قبل االنخفا�ض الكبري الذي �سجلته
يف عام ( 2005ال�شكل �-6ألف) .ويف  3متوز/
يوليو  ،2008ارتفع �سعر �سلة �أوبك املرجعي
�إىل  140.73دوالر ًا للربميل ،ثم عاد وانخف�ض يف
�أواخر العام �إىل  35.58للربميل الواحد .ثم عادت
الأ�سعار وانتع�شت ليرتاوح �سعر الربميل الواحد
بني  60و 80دوالر ًا يف الن�صف الثاين من عام
 ،2009ووا�صلت اجتاهها الت�صاعدي ليبلغ �سعر
الربميل  90دوالر ًا يف �أواخر عام  .2010ومن
املعروف اليوم ال�سبب الرئي�سي الرتفاع �أ�سعار
النفط يف عام ُ ،2008يعزى �إىل امل�ضاربة املالية،
وال �سيما �إىل �رشاء النفط اخلام بعقود م�ستقبلية.
وخالل فرتة ارتفاع الأ�سعار� ،أدى انخفا�ض
الطلب احلقيقي على منتجات النفط ،وال �سيما
الشكل .6

على الغازولني والوقود� ،إىل تراجع كبري يف هام�ش
التكرير .وهام�ش التكرير ،الذي ُيقا�س بالفارق
على مدى ت�سعة �أ�شهر بني �سعر النفط اخلام وفق
و�سرتن تك�سا�س �إنرتميدييت و�سعر الغازولني
وفق �أوك�سيجنيت بلندين قد بد�أ يرتاجع قبل بلوغ
�أ�سعار النفط اخلام الذروة بكثري (ال�شكل -6باء).
ومل يتح�سن هام�ش التكرير قبل الن�صف الثاين
الشكل .5

معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
ومتو�سط �أ�سعار النفط اخلام يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا2011-2008 ،

املصادر :متوسط أسعار النفط اخلام لعام  :2008منظمة الدول املصدرة للنفط (األوبك)؛ ملعدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي :انظر اجلدول .6
(أ) أسعار النفط لألعوام  2009و 2010و 2011هي توقعات اإلسكوا حتى كانون األول/ديسمبر .2010

التطورات يف قطاع النفط2010-2008 ،

�-6ألف� -أ�سعار النفط :و�سرتن تك�سا�س
انرتميدييت و�سلة الأوبك

-4باء� -سعر و�سرتن تك�سا�س �إنرتميدييت
للنفط اخلام و�سعر الغازولني وفق
�أوك�سيجنيت بلندين

-6جيم� -صايف �صفقات اجلهات غري
التجارية لفرتات طويلة وو�سرتن
تك�سا�س انرتميدييت

املصادر :الشكل -6ألف :إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة األمريكية ،واألوبك.
الشكل -6باء :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة األمريكية.
الشكل -6جيم :إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة األمريكية وجلنة التجارة بالعقود اآلجلة للسلع األساسية.
مالحظة.RBOB: reformulated blendstock for oxygenate blending; WTI: West Texas Intermediate; OPEC Basket: OPEC Reference Basket :

13

الفصل األول
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ومن املتوقع �أن تكون هذه القوى عام ًال ي�سهم
يف تثبيت �أ�سعار النفط اخلام ،بد ًال من امل�ساهمة
ويتوقع �أن يرتاوح �سعر
يف رفعها وتقلبهاُ .
�أوبك املرجعي لعام  2011بني  54و 102دوالر
للربميل ،على �أن يكون املتو�سط  78دوالر ًا
للربميل (اجلدول .)3

من عام  .2009وي�شري ال�شكل -6جيم �إىل �أن
امل�ستثمرين الدوليني ا�ستمروا طوي ًال يف عقود النفط
اخلام امل�ستقبلية و�أ�سواق اخليارات خالل الفرتة
 .2009-2008كما �إن ال�صفقات الآجلة تراجعت
يف عام  2008ثم انتع�شت وعادت �إىل م�ستواها
ال�سابق يف الربع الأول من عام  .2009غري �أن
زيادة القدرة الإنتاجية االحتياطية وحت�سن القدرة
ويف عام  ،2009بلغ متو�سط جمموع �إنتاج
العاملية على التكرير خفف من وط�أة �آثار امل�ضاربة
يف عام  2009مقارنة مبا كانت عليه يف عام  .2008البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من النفط اخلام 18.3
مليون برميل يف اليوم ،وهو �أقل من جمموع العام
تقديرات وتنب�ؤات �أ�سعار النفط اخلام،
اجلدول .3
ال�سابق بن�سبة  9.8يف املائة (اجلدول  .)4وال�سبب
2
11-2
8
0
00
(�سعر �سلة �أوبك املرجعية ،بالدوالر للربميل) يف ذلك هو تخفي�ض ح�صة بلدان الإ�سكوا يف الإنتاج
متا�شي ًا مع تخفي�ض ح�صة �أوبك .وبلغ جمموع
املتو�سط ال�سنوي املتوقع
املتو�سط
احلد
احلد
�إنتاج بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  14.3مليون
لعام 2010
الأدنى الأق�صى ال�سنوي
منخف�ض متو�سط �أعلى
برميل يف اليوم يف عام  ،2009وهو �أدنى م�ستوى
94.45 140.73 33.36
2008
يبلغه �إنتاج هذه البلدان منذ عام � .2003أما
61.06 78.00 38.14
2009
جمموع الإنتاج يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
77.10 90.02 68.21
2010
102.0 78.0 54.0
2011
تنوع ًا� ،أي اجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان
املصادر:
األوبك  .2008واألرقام العائدة إلى األعوام  2009و 2010و  2011مستمدة من تقديرات اإلسكوا من كانون األول /والعراق وم�رص واليمن ،فا�ستقر على  3.99مليون
ديسمبر .2010
برميل يف اليوم يف عام  .2009ومن املتوقع �أن
اجلدول .4

�إنتاج النفط يف منطقة الإ�سكوا( 2011-2006 ،ب�آالف الرباميل يف اليوم)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
م�صر
اليمن
جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

2006

2007

2008

2009

2 350 2 310 2 242 2 572 2 529 2 569
180
178
182
185
185
183
770
755
713
669
653
687
800
790
733
843
845
803
2 300 2 290 2 262 2 676 2 575 2 665
8 300 8 270 8 184 9 198 8 816 9 208
14 700 14 593 14 315 16 143 15 603 16 115
387
380
377
377
380
400
525
515
510
500
484
364
2 580 2 480 2 336 2 281 2 035 1 957
522
510
496
517
516
533
282
277
272
286
313
357

4 296 4 162 3 991 3 960 3 729 3 611
18 996 18 755 18 306 20 103 19 331 19 726

املصادر :األوبك باستثناء السودان؛ اجملموعة اإلحصائية السنوية للسودان للعامني  2006و ،2007وتقديرات اإلسكوا للسنوات الالحقة.
(أ) تقديرات اإلسكوا استنادا ً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ب) تقديرات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010

14

2010

(�أ)

2011

(ب)

ن�سبة التغي

11/2010 10/2009

3.1
2.26.0
7.8
1.3
1.1

1.9

0.8
1.0
6.2
2.8
2.0

4.3
2.5

1.7
1.1
2.0
1.3
0.4
0.4
0.7
1.8
1.9
4.0
2.4
1.8

3.2
1.3
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في منطقة اإلسكوا 2010-2009

يبلغ جمموع �إنتاج البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
من النفط اخلام  18.75مليون برميل يف اليوم يف
عام  2010و 18.99مليون برميل يف عام . 2011
�أما �إنتاج بلدان جمل�س التعاون اخلليجي فيقدر
بحواىل  14.59مليون برميل يف اليوم يف عام 2010
و 14.70مليون برميل يف اليوم يف عام . 2011
ويتوقع �أن ت�سهم اال�ستثمارات التي �أجريت م�ؤخر ًا
يف قطاع النفط يف حت�سني القدرة الإنتاجية للبلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،بحيث يقارب
�إنتاجها  4.1مليون برميل يف اليوم يف عام 2010
و 4.29مليون برميل يف عام  .2011ويالحظ
تراجع يف املوقع الإنتاجي لكل من اجلمهورية
العربية ال�سورية واليمن ،غري �أن ال َبلَدان �سجال
�أدا ًء جيد ًا يف التنقيب عن الغاز الطبيعي و�إنتاجه.
فقد بد�أ اليمن ي�صدر الغاز الطبيعي امل�سيل يف
ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2009وحلت قطر على
ر�أ�س قائمة البلدان امل�صدرة للغاز الطبيعي ،كما
�سجل هذا القطاع ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إىل ال�سودان وم�رص.
اجلدول .5

ويف عام  ،2009بلغ جمموع �إيرادات البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا من �صادرات النفط اخلام
 356.2مليار دوالر ،م�سجلة انخفا�ض ًا قدره 41.8
يف املائة عن م�ستوى العام ال�سابق (اجلدول .)5
وكان من املتوقع �أن تتح�سن هذه الإيرادات بن�سبة
 33.9يف املائة ،بحيث تبلغ  477مليار دوالر يف عام
 ،2010مع بلوغ ال�سعر الو�سطي لربميل النفط
اخلا�ص  77.10دوالراً ،ثم تعود وتنخف�ض قلي ًال
لتبلغ  469.8مليار دوالر يف عام  .2011ويف عام
 ،2009كان االجتاه ال�سائد حتت ت�أثري تراجع
الأ�سعار وتخفي�ض ح�صة البلدان الأع�ضاء يف
الأوبك من الإنتاج .كما �أدى تخفي�ض ح�صة الإنتاج
�إىل تراجع �إيرادات ال�صادرات النفطية يف كل من
الإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت واململكة
العربية ال�سعودية (ال�شكل  .)7ويف عام ،2010
كان من املتوقع �أن ي�ؤدي النمو املرتقب يف الإنتاج
والتح�سن يف م�ستوى الأ�سعار �إىل زيادة ن�سبتها
 35يف املائة يف �إيرادات �صادرات بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي من النفط اخلام ،بحيث يبلغ

جمموع �إيرادات ال�صادرات النفطية الإجمالية يف منطقة الإ�سكوا( 2011-2006 ،مبليارات الدوالرات)

البلدان امل�صدرة للنفط
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
(ج)
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
م�صر
اليمن
جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

2006

58.1
9.2
14.5
16.0
53.2
188.2

2007

61.2
10.8
15.7
19.2
59.0
205.3

339.2

371.1

56.2
395.5

67.9
439.0

4.0
5.2
29.7
10.5
6.7

4.4
8.4
37.8
11.1
6.1

2008

85.4
13.8
24.5
25.8
80.7
281.0
511.1
5.6
12.2
61.9
14.4
7.7

101.8
612.9

2009

46.5
8.9
13.9
11.7
46.3
163.1

290.3

3.7
8.7
39.0
10.1
4.4

65.8
356.2

املصادر :بيانات ميزان املدفوعات من مصادر وطنية.
(أ) تقديرات اإلسكوا استنادا ً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ب) توقعات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ج) سجلت قطر زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية ،ومنها الغاز الطبيعي املسيل التي لم تدخل في احلساب في هذا اجلدول.

2010

(�أ)

62.0
11.7
25.7
19.5
57.8
215.0
391.7
4.2
10.6
52.7
11.5
6.3

85.3
477.0

2011

(ب)

60.5
12.1
27.2
19.0
56.7
205.0
380.6
4.6
11.0
55.0
12.0
6.6

89.2
469.8

ن�سبة التغي

11/2010 10/2009

33.3
31.5
84.9
66.7
24.9
31.9

2.44.3
5.8
2.61.94.7-

34.9

2.8-

29.6
33.9

4.5
1.5-

13.5
21.9
35.3
14.4
42.1

8.5
3.8
4.4
4.3
4.8
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مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

�إيرادات ال�صادرات النفطية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي2011-2008 ،
(مباليني الدوالرات)

املصدر :بيانات ميزانيات املدفوعات من املصادر الوطنية.
(أ) تقديرات اإلسكوا استنادا ً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ب) توقعات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر .2010

االرتفاع احلاد في أسعار
النفط اخلام أسهم
في تخفيف احتماالت
انتشار عدوى النقص
في السيولة بالدوالر

جمموعها  391.7مليار دوالر ،ثم تعود فت�سجل
انخفا�ض ًا طفيف ًا بحيث تبلغ  380.6مليار دوالر يف
عام  .2011ويف ظل التح�سن امللحوظ يف القدرة
الإنتاجية� ،سجل العراق و ُعمان �أ�ضيق هام�ش
ويتوقع �أن ي�سجل ال َبلَدان �أعلى معدل للنمو
للرتاجعُ ،
يف �إيرادات ال�صادرات من النفط اخلام يف عام .2010
وعلى الرغم من تدهور �أ�سعار النفط اخلام يف
عام � ،2008أ�سهم حت�سن الأ�سعار ،بحيث تراوح
متو�سطها بني  60و 80دوالر ًا للربميل يف عام
 ،2009يف حت�سني و�ضع بلدان الإ�سكوا املنتجة
للنفط ن�سبي ًا .وقد �أعلنت البلدان الأع�ضاء يف
الأوبك مراراً ،وال �سيما اململكة العربية ال�سعودية،
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�أن ا�ستقرار �سعر الربميل الواحد عند  70دوالر ًا
هو و�ضع مقبول .فهذا احلد لي�س مرتفع ًا بحيث
يقو�ض الطلب على النفط اخلام وال منخف�ض ًا
بحيث يعوق اال�ستثمار يف التنقيب وتطوير القدرة
الإنتاجية .وبا�ستقرار ال�سعر عند هذا املعدل،
ت�ستطيع البلدان املنتجة للنفط اخلام يف املنطقة
ت�أمني هام�ش من الإنتاج يفوق ما تقوى عليه
البلدان املنتجة يف منطقة �أخرى ال تنق�صها امليزة
التناف�سية يف تكاليف التنقيب والإنتاج .ومع توقع
ا�ستقرار �سعر النفط اخلام يف عام ُ ،2010يتوقع
�أن تتمكن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من تعزيز
موقعها التناف�سي يف قطاعات النفط والطاقة.
بقيت ثقة ال�رشكات وامل�ستهلكني يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي قوية يف عامي 2008
و ،2009على الرغم من انعكا�سات الأزمة املالية
العاملية .وهذا ال�شعور باملناعة االقت�صادية ،يبدو
م�ستغرب ًا يف ظل تدهور بيئة االقت�صاد الكلي،
وال�صعوبات املالية التي تواجهها امل�صارف
التجارية ،و�أو�ساط الأعمال ،والأ�رس املعي�شية.
وقد تعزى هذه الثقة �إىل اال�ستقرار الذي يبدو عليه
قطاع النفط والطاقة .فاالرتفاع احلاد يف �أ�سعار
النفط اخلام �أ�سهم يف تخفيف احتماالت انت�شار
عدوى النق�ص يف ال�سيولة بالدوالر بني عامي 2008
و .2009وي�ؤمل �أن يخفف اال�ستقرار احلايل يف
قطاعي النفط والطاقة من خطر ت�صحيح امليزانيات
املالية.

الفصل الثاني

آخر االجتاهات
والتطورات االقتصادية
في منطقة اإلسكوا

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

الفصل الثاني

آخر االجتاهات والتطورات االقتصادية في منطقة
اإلسكوا
يتعافى االقت�صاد العاملي ببطء ولكن بثبات العتماد احلوافر املالية املختلفة هو من العوامل
من حالة الركود التي �شهدها يف عام  .2009ومع الهامة التي ت�سهم يف االنتعا�ش.
االنتعا�ش تتحول الأجواء يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا من حالة ت�شا�ؤم �إىل حالة تفا�ؤل حذر� .ألف -مقدمة
ومن �أهم العوامل التي تعزز هذا التفا�ؤل االنتعا�ش
املتوقع يف �سعر النفط ،بحيث يرتاوح بني 54
غري �أن هذه العوامل على �أهميتها ال تكفي
و 102دوالر للربميل يف عام  .2011وقد متكنت لوقاية البلدان من املخاطر الناجمة عن الأزمة.
املنطقة حتى الآن من جتنب �أ�سو�أ ما كان ميكن �أن فعلى الرغم من ا�ستقرار �أ�سعار النفط اخلام يف
ي�صيب �أهم القطاعات االقت�صادية ،ال �سيما قطاعات عام  ،2010قد ترتاجع من جديد �إىل  54دوالر ًا
الإنتاج و�أ�سواق العمل ،وامل�صارف ،والأ�سواق للربميل يف عام ( 2011اجلدول  .)3و�إذا كانت
املالية .فلم ي�شهد �أي من البلدان الأع�ضاء ،حتى امل�صارف التجارية يف املنطقة قد ا�ستطاعت حتى
تلك التي تعاين من عجز حاد يف احل�ساب اجلاري ،الآن جتنب انعكا�سات �أزمة ال�سيولة العاملية،
وتتحمل �أعباء كبرية من الديون اخلارجية ،وتعتمد فقد بد�أت ال�رشكات والأ�رس تعاين من ندرة يف
�أنظمة �سعر ال�رصف الثابتة� ،أزمات يف ميزان ال�سيولة ،قد ت�ؤدي �إىل خف�ض �أ�سعار الأ�صول مما
املدفوعات ،وال حاالت انخفا�ض يف قيمة العملة .يدفع بامل�صارف التجارية �إىل اتخاذ املزيد من
وعودة العاملني يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي الإجراءات الت�صحيحية يف امليزانية .والواقع �أن
�إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،مل �أ�سعار العقارات يف منطقة الإ�سكوا متدنية ومتقلبة،
تكن باحلجم املرتقب .ومتكنت ال�سلطات النقدية وال يزال حت�سنها غري م�ضمون يف عام  2011على
من حماية العمالت املحلية والأنظمة امل�رصفية الرغم من االنتعا�ش املتوقع يف االقت�صاد.
�إزاء الآثار العاملية للأزمة املالية ،وذلك باالعتماد
على احتياطيات النقد الأجنبي املرتاكمة منذ ما
وبعد ارتفاع عابر يف معدل ت�ضخم �أ�سعار
قبل الأزمة ،وجتنيب امل�صارف املحلية اال�ستثمار اال�ستهالك بحيث بلغ  11.9يف املائة خالل الن�صف
يف الأ�صول املالية املعر�ضة لآثار الأزمة .وحيث الثاين من عام  ،2008ما لبث �أن انخف�ض ،وهو ال
يتوفر حيز مايل ٍ
كاف ،اتخذت ال�سلطات املالية يزال يف تراجع منذ عام  2008يف عدد من البلدان
يف منطقة الإ�سكوا موقف ًا فاع ًال للحد من الآثار الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وقد �أبدى عد ٌد من �صانعي
ال�سلبية الناجمة عن الركود العاملي .وبلغ معدل ال�سيا�سات يف العديد من البلدان الأع�ضاء خماوف
النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل يف منطقة جدية �إزاء املخاطر التي ُيحتمل �أن تن�ش�أ من
الإ�سكوا  2يف املائة يف عام  ،2009بعد �أن كان  6.4االنكما�ش االقت�صادي يف عام  ،2009على الرغم
يف املائة يف عام � ،2008أي �أنه انخف�ض بن�سبة  4.4من بدء الرجوع عن هذا التوجه يف عامي 2010
يف املائة ،وكان من املتوقع �أن يبلغ  4.5يف املائة و .2011واالنخفا�ض ال�رسيع يف معدالت ت�ضخم
يف عام ( 2010اجلدول  .)6والتح�سن املتوقع يف �أ�سعار اال�ستهالك يرتبط ب�سعر املواد الغذائية
الطلب على امل�ستوى اخلارجي والداخلي نتيجة و�إيرادات العقارات ،وهما من العوامل التي دفعت
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معدالت الت�ضخم اال�ستهالكي �إىل م�ستويات غري
م�سبوقة يف عام  .2008ويتوقع �أن تنعك�س �آثار
املرحلة الالحقة ل�ضغوط ت�ضخم الأ�سعار يف عامي
 2007و 2008على بلدان املنطقة غري �أن مثل تلك
التوقعات مل تتحقق يف الواقع بعد .وزيادة الأجور
يف عامي  2007و ،2008ال �سيما يف القطاع العام،
مل حتدث الأثر الذي كان متوقع ًا على الأ�سعار.

وت�شهد املنطقة بوجه عام ،انخفا�ض ًا يف معدالت
الت�ضخم يف اجتاه حايل يدل على عودة �إىل الواقع
الذي كان �سائد ًا يف الأعوام املا�ضية .وت�شري
التقديرات �إىل �أن معدل الت�ضخم اال�ستهالكي يف
منطقة الإ�سكوا بلغ  5.2يف املائة يف عام  ،2010بعد
�أن كان  4.7يف املائة يف عام  ،2009ويتوقع �أن يبلغ
 5.0يف املائة يف عام ( 2011اجلدول .)6

باء -منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي والت�ضخم وال�صادرات
اجلدول .6

معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل ومعدل ت�ضخم �أ�سعار اال�ستهالك2011-2007 ،
(التغري ال�سنوي بالن�سبة املئوية)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
فل�سطني
لبنان
م�صر
اليمن

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
�(2009 2008 2007أ) (2010ب) 2011

(ج)

معدل ت�ضخم �أ�سعار اال�ستهالك
(2010 2009 2008 2007ب) 2011

(ج)

1.0 0.3 1.6 12.3 11.1 3.2 2.7 1.9- 7.4 6.2
1.9 2.2 2.8 3.5 3.3 3.8 4.0 3.1 6.3 8.4
1.8 2.4 3.5 12.6 5.9 3.9 4.3 3.6 12.8 6.8
1.0 1.6- 4.9- 15.2 13.8 14.0 13.4 8.6 25.4 26.8
3.2 3.5 4.0 10.6 5.5 3.6 4.4 4.6- 5.5 4.5
4.5 4.9 5.1 9.9 4.1 3.8 3.4 0.6 4.2 2.0

4.9

6.6

7.6 8.5
4.3 5.7
6.0 10.2
9.5 1.5
5.9 5.4
9.3 7.5
4.7 7.2
4.5 4.7

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 6.3
5.4
جمموع منطقة الإ�سكوا

6.0
6.4

0.1

2.3
5.9
4.5
4.2
6.8
8.5
5.2
4.7

5.2
2.0

4.0

3.1
6.2
6.2
5.0
4.5
6.9
5.5
3.5

5.4
4.5

4.2

3.5
6.0
6.0
5.5
4.7
5.6
6.2
3.2

5.7
4.7

6.3

3.6 10.8

4.2 4.0 0.7- 13.9 4.7
4.0 4.3 2.8 15.2 4.5
11.0 13.2 11.2 14.9 8.1
4.0 2.5 2.8- 2.7 30.8
3.5 3.2 2.8 9.9 1.9
2.5 3.1 1.2 10.0 6.7
11.0 12.5 11.8 17.1 9.5
8.9 8.5 5.4 19.0 7.9
6.7 13.8 11.5
4.7 11.9 8.2

املصدر:املصادر الوطنية ما لم يرد خالف ذلك.
(أ) األرقام العائدة لإلمارات العربية املتحدة والسودان وقطر والكويت ولبنان واليمن هي تقديرات اعتبارا ً من  30تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ب) تقديرات من تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(ج) توقعات من تشرين الثاني/نوفمبر .2010
(د) األرقام املعتمدة جملموعات البلدان هي متوسطات مرجحة .ويستند ترجيح كل سنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي لعام  2000باألسعار الثابتة.
(ﻫ) بالنسبة إلى معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي في مصر ،تعود األرقام إلى السنة املالية للبلد التي تبدأ في متوز/يوليو وتنتهي في حزيران/يونيو من السنة التالية.
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�أدت الأزمة املالية العاملية �إىل تراجع متو�سط
معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل من 3.9
يف املائة تقريب ًا يف عام � 2007إىل رقم �سالب قدره
 2.0يف املائة يف عام  .2009غري �أن �آثار الأزمة علىبلدان املنطقة بقيت حمدودة مقارنة مبناطق نا�شئة
�أخرى .ففي جمموعة البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا �سجل النمو تراجع ًا طفيف ًا� ،إذ انخف�ض
متو�سطه من  6.0يف املائة يف عام � 2008إىل  5.2يف
املائة يف عام  ،2009بينما �شهد تباط ؤ� ًا ملحوظ ًا
يف البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا حيث
انخف�ض متو�سطه من  6.6يف املائة يف عام 2008
�إىل  0.1يف املائة يف عام ( 2009اجلدول  6وال�شكل
�-9ألف) .وبعد ارتفاع مطرد �سجلته البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف متو�سط ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي� ،إذ ازداد من 2002
دوالر يف عام � 2002إىل  6 000دوالر يف عام ،2008
انخف�ض �إىل  5 500دوالر يف عام  2009على �أثر
الأزمة املالية العاملية .وتراجع منو ن�صيب الفرد
�إىل حد كبري بني عامي  2008و ،2009بن�سبة 12.4
يف املائة يف عام واحد (ال�شكل .)8
وبعد ارتفاع حاد �سجله معدل الت�ضخم ،بحيث
بلغ  11.9يف املائة يف عام  ،2008تراجعت معدالت
ت�ضخم �أ�سعار اال�ستهالك .وبلغ متو�سط معدل
الت�ضخم يف منطقة الإ�سكوا  4.7يف املائة يف عام
 ،2009ولكنه عاد و�سجل زيادة طفيفة ليبلغ 5.2
يف املائة يف عام  .2010ويف جمموعة البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا� ،سجل كل من ال�سودان
وم�رص �أعلى معدل للت�ضخم جتاوز  10يف املائة
يف كل من عامي  2009و� .2010أما يف جمموعة
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا� ،سجلت �أعلى
معدالت للت�ضخم يف اململكة العربية ال�سعودية حيث
بلغ املعدل  5.1يف املائة يف عام  2009و 4.9يف املائة
يف عام  2010ويف الكويت حيث بلغ املعدل  4يف
املائة يف عام  2009و 3.5يف عام ( 2010اجلدول 6
وال�شكل -9باء).

الشكل .8

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
ومنو ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2002 ،

املصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية.

الشكل .9

معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل
والت�ضخم يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
2011-2007

�-9ألف -معدل النمو احلقيقي للناجت
املحلي الإجمايل (بالن�سبة املئوية)

-9باء -معدل ت�ضخم �أ�سعار اال�ستهالك
(بالن�سبة املئوية)

املصدر :املصادر الوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا.

يظهر ال�شكل -9باء �أن معدل الت�ضخم يف
جمموعة البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا بلغ
ذروته يف عام � 2008إذ و�صل �إىل  10.8يف املائة،
بعد �أن كان  6.3يف املائة تقريب ًا يف عام . 2007
ومن العوامل التي �ساهمت يف هذا االرتفاع ارتفاع
معدالت الطلب املحلي و�أ�سعار امل�ساكن ،وانخفا�ض
قيمة الدوالر اال�سمية مقابل اليورو ،وازدياد
ال�سيولة بالدوالر بفعل الإيرادات النفطية ،وارتفاع
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف العامل .ونتيجة لذلك
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ات�سعت الفجوة يف الدورة االقت�صادية بني بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي والواليات املتحدة يف عام
 2007ويف الن�صف الأول من عام  .2008ونظر ًا
�إىل ربط العملة الوطنية بالدوالر وعدم فعالية
ال�سيا�سات النقدية يف بلدان املجل�س يف الت�صدي
لالختالالت احلا�صلة على م�ستوى االقت�صاد
الكلي املحلي ،ال �سيما تفاقم �ضغوط الت�ضخم،
مل يعد تقلي�ص هذه الفجوة ممكن ًا .ومع توجيه
ال�سيا�سات النقدية نحو املحافظة على ربط العملة
بالدوالر فقط ،بد�أت معدالت الت�ضخم املحلي
تتزايد ،وارتفع �سعر ال�رصف احلقيقي نتيجة
لتحقيق املكا�سب التجارية ،مما �أدى �إىل املزيد
من امل�ضاربة بر�أ�س املال يف جمموعة البلدان ذات
االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،وزاد من تفاقم �ضغوط
�ضخمة .ومن العوامل التي �ساهمت يف ح�صول
االختالالت على م�ستوى االقت�صاد الكلي املحلي،
تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدوالر لتعتمد
نظام ًا ل�سعر ال�رصف يقوم على ربط العملة الوطنية
ب�سلة من العمالت .ويف ظل هذا التغري ،تزداد
�صعوبة �إن�شاء احتاد نقدي لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي وتنفيذ االتفاق على اعتماد عملة موحدة

�-10ألف -وجهة �صادرات البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوعاً( 2009 ،بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)
¥ô`°T
É«°SBG

¥Gô©dG

يبني ال�شكل  10توزيع �صادرات البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،من حيث وجهتها ،بالن�سبة
املئوية من الناجت املحلي الإجمايل يف عام .2009
ومن الوا�ضح �أن �أكرب الن�سب من جمموع �صادرات
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا تتجه �إىل
بلدان االحتاد الأوروبي ( 27بلداً) ،تليها البلدان
ذات االقت�صادات الأقل منو ًا والواليات املتحدة
(ال�شكل �-10ألف) ،غري �أن منطقة �آ�سيا تبقى
ال�رشيكة التجارية الرئي�سية لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي (ال�شكل -10باء) .قد ت�أثرت البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا بتوقعات انخفا�ض النمو يف
الواليات املتحدة ،واالحتاد الأوروبي والبلدان ذات
االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،ب�سبب ما �أدت �إليه هذه
التوقعات من انخفا�ض يف الطلب على ال�صادرات.

وجهة �صادرات البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً والبلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً2009 ،

الشكل .10

¿OQC’G

لبلدان املجل�س يف عام  .2010واجلدير بالذكر �أن
�أثر الت�ضخم املتزايد على �سعر ال�رصف احلقيقي يف
بلدان املجل�س قبيل الأزمة قابله انخفا�ض يف القيمة
اال�سمية للدوالر مقابل الني الياباين ،مما �أدى �إىل
تراجع يف قيمة عمالت هذه البلدان مقابل عمالت
�رشكائها التجاريني الرئي�سيني يف منطقة �آ�سيا.

ÜƒæL
É«°SBG

ájQƒ¡ª÷G
øª«dG
ájQƒ°ùdG á«Hô©dG

-10باء -وجهة �صادرات البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوعاً( 2009 ،بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)
¥ô`°T
É«°SBG

¿GOƒ°ùdG

öüe

¿ÉæÑd

á«Hô©dG äGQÉeE’G øjôëÑdG
IóëàŸG

ÜƒæL
É«°SBG

¿ÉªYo

املصادر :صندوق النقد الدولي ،إحصاءات اجتاهات التجارة ،وتقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،وتقرير آفاق االقتصاد العاملي ،ومسح يورومونيتور الدولي.
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الشكل .11

النمو يف البلدان ال�شريكة يف التجارة للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2009 ،بالن�سبة املئوية)

�-11ألف -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً

É«°SBG ¥ô`°T

É«°SBG ¥ô`°T

É«°SBG ÜƒæL

-11باء -البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً

٪٢١

É«°SBG ÜôZ

É«°SBG ÜôZ

É«°SBG ¥ô`°T‐ÜƒæL

É«°SBG ÜƒæL
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املصادر :صندوق النقد الدولي ،إحصاءات اجتاهات التجارة ،وتقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،وتقرير آفاق االقتصاد العاملي.

ويدل ال�شكل �-11ألف على �أن �إمكانات منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا قد ت�أثرت �سلب ًا يف عام
 2009بانعدام معدالت النمو يف البلدان ال�رشيكة
لها يف التجارة ( 4.2-يف املائة يف االحتاد الأوروبي،
و 2.5-يف املائة يف الواليات املتحدة الأمريكية).
فاالحتاد الأوروبي ي�ست�أثر بن�سبة  20يف املائة
من جمموع املبادالت التجارية يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،تليه الواليات املتحدة
الأمريكية بن�سبة  14يف املائة وجمل�س التعاون
اخلليجي حيث تبلغ الن�سبة  8يف املائة من جمموع
العمليات التجارية .وكانت املبادالت التجارية
القناة التي انتقلت عربها �آثار الأزمة املالية العاملية
�إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،غري �أن هذه
الآثار بقيت حمدودة بف�ضل ال�سيا�سات املالية
والنقدية املعاك�سة للتقلبات االقت�صادية .وي�شري
ال�شكل -11باء �إىل �أن �إمكانات منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي يف البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا يف عام  2009مل تت�أثر ب�ضعف النمو
يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية،
لأن  48يف املائة من جمموع العمليات التجارية يف

بلدان املجل�س �أجريت مع منطقة �آ�سيا ،حيث كانت
�إمكانات النمو �أف�ضل يف عام  6.1( 2009يف املائة).
ومن الوا�ضح �أن انخفا�ض م�ستوى التكامل
التجاري �ضمن منطقة الإ�سكوا قد عر�ض االقت�صاد
الكلي يف البلدان الأع�ضاء ملزيد من الت�أثر بتقلبات
معدل النمو يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكية و�آ�سيا .فلو عززت البلدان الأع�ضاء
التكامل التجاري فيما بينها ،وح ّدت من االعتماد
على الأ�سواق املتطورة يف جتارتها ،ال�ستطاعت احلد
من ت�رسب �آثار الأزمة املالية العاملية �إىل املنطقة عرب
القناة التجارية.
ومل يكن الطلب العاملي مبن�أى عن �آثار �ضعف
�إمكانات النمو ،وخ�صو�ص ًا الطلب على �صادرات
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا من االحتاد
الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية .ومن �أكرث
هذه البلدان ت�أثر ًا ب�ضعف �إمكانات النمو يف االحتاد
الأوروبي ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،والعراق،
ولبنان ،وم�رص� .أما التغريات يف معدل النمو يف
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،ف�أثرت على
الأردن ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،ولبنان،
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م�صادر منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
(بالن�سبة املئوية)
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املصادر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،وتقديرات اإلسكوا.

الركود االقتصادي
العاملي لم يؤد إلى
تضاؤل السيولة بالدوالر
فحسب بل كان سببا ً
في تناقص التدفقات
املالية وعائدات الصادرات
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واليمن ،والتغريات يف تطورات النمو يف الواليات
املتحدة الأمريكية �أثرت على الأردن والعراق
(ال�شكل �-11ألف) .ويبدو �أن التطورات يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ت�ؤثر على جميع
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا با�ستثناء
العراق .وانخفا�ض عائدات ال�صادرات و�ضعف
القدرة على اتخاذ التدابري ال�رضيبية املعاك�سة
للتقلبات االقت�صادية نظر ًا �إىل �ضيق احليز
املايل ،من العوامل التي ت�ؤثر مبا�رشة على تراكم
االحتياطيات بالعمالت الأجنبية ،وعلى �أنظمة
�سعر ال�رصف املعتمدة ،وتراكم الديون اخلارجية
وتزايد �أعباء خدمة الدين .ويختلف الو�ضع
يف البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،حيت
ال تت�أثر بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كثري ًا
بتطورات النمو يف االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة الأمريكية ،بل تت�أثر بالتغريات يف بلدان
�أخرى من العامل منها ال�صني والهند واليابان
(ال�شكل -11باء) .ومن الوا�ضح �أن القناة
التجارية مل تكن امل�صدر الوحيد النتقال �آثار
الأزمة املالية العاملية �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا ،بل �أ�سهمت عوامل مالية �أخرى يف
قطاعي العقارات والنفط يف انتقال هذه الآثار �إىل
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.

والركود االقت�صادي العاملي مل ي�ؤد �إىل ت�ضا�ؤل
ال�سيولة بالدوالر فح�سب بل كان �سبب ًا يف تناق�ص
التدفقات املالية وعائدات ال�صادرات .وطاولت
�أ�رضار هذا التناق�ص امليزان املايل وميزان احل�ساب
اجلاري ،وبلغت حد تقوي�ض اال�ستقرار على
م�ستوى االقت�صاد الكلي يف العديد من البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .فبع�ض هذه البلدان
يواجه �ضائقة على م�ستوى ال�سيولة منذ بدء الأزمة
املالية ،قد ت�ؤدي �إىل الإمعان يف �إ�ضعاف و�ضعها
املايل والنقدي �إذا مل تعتمد �سيا�سات منا�سبة لتعزيز
اال�ستقرار االقت�صادي يف الوقت املنا�سب .فم�ستوى
ال�سيولة بالدوالر هو من العوامل التي ت�ؤثر على
ا�ستقرار الأ�سواق املالية يف جميع البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ،لأن �أكرثية هذه البلدان قد ربطت عملتها
الوطنية بالدوالر� .أما يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا التي ترتبط بالأ�سواق املالية املتقدمة،
فكان دائم ًا يف ال�صدمات اخلارجية املتعددة عامل
لتقوي�ض اال�ستقرار املايل والنقدي ،وخروج ر�أ�س
املال وانخفا�ض االحتياطي من العمالت الأجنبية،
وتفاقم ال�ضغوط على العمالت الوطنية .ومع عدم
توفر امليزانيات الكافية ،واحليز املايل الالزم ،والعجز
يف احل�سابات اجلارية ،وال�ضغوط على ال�صادرات،
يتوقف منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف عامي
 2010و 2011على اال�ستهالك اخلا�ص �إذ يتوقع �أن
ي�ساهم بالن�سبة الكربى من منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
(ال�شكل .)12
تكبدت معظم االقت�صادات املتقدمة خ�سائر
ج�سيمة يف معدالت الإنتاج و�شهدت ارتفاع ًا حاد ًا يف
معدالت البطالة .وعلى الرغم من عمليات �إنعا�ش
االقت�صاد العاملي التي قادتها منطقة �آ�سيا ،يعتمد
الإنتاج واال�ستهالك على تدابري ت�شجيعية تهدف
�إىل الت�صدي لالنكما�ش االقت�صادي .غري �أن
اال�ستهالك اخلا�ص واال�ستثمار اخلا�ص ال يزاالن
يف حالة �ضعف يف ظل تردد الأ�رس وال�رشكات يف
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الإنفاق واال�ستثمار ريثما ت�ستقر حالة االقت�صاد
بعد خروجه من الأزمة .وهذا اال�ستقرار مل يتحقق
بعد ،يف ظل خماطر تراجع النمو التي تواجهها
ال�صني والواليات املتحدة الأمريكية على املدى
املتو�سط ،و�أزمة الديون يف منطقة اليورو ،ويتوقع
دعم ال�سيا�سات املالية والنقدية با�سرتاتيجيات
للخروج من م�سار ال�سيا�سات التو�سعية.

الشكل .13

معدالت ن�سب �سندات اخلزينة احلقيقية
ون�سبة جمموع الدين العام من الناجت املحلي
الإجمايل( 2009 ،بالن�سبة املئوية)

جيم -احليز املايل
واجهت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا منها
الإمارات العربية املتحدة والبحرين واجلمهورية
العربية ال�سورية وعمان والكويت واململكة العربية
ال�سعودية الأزمة �إما بقوة الو�ضع املايل �أو بكمية
االحتياطي بالعمالت الأجنبية (ال�شكل .)13
ومتكنت هذه البلدان من اعتماد �سيا�سات معاك�سة
للتقلبات االقت�صادية للتخفيف من �آثار الأزمة على
اقت�صادها .وعلى ال�صعيد املايل ،ا�ستطاعت هذه
البلدان من مواجهة الأزمة من خالل �إجراءات الدفع
املايل( )8و�أدوات ال�ضبط التلقائية( .)9فعلى �سبيل
املثال ،اعتمدت اململكة العربية ال�سعودية جمموعة
من احلوافز بلغت قيمتها �أعلى ن�سبة من الناجت
املحلي الإجمايل يف جمموعة الـ  .20وهذه احلوافز
املعاك�سة للتقلبات االقت�صادية هي جزء من اخلطة
اخلم�سية لال�ستثمار ،تبلغ قيمتها  400مليار دوالر
ويتوقع �أن تعزز الطلب الكلي يف منطقة الإ�سكوا
مبا يف ذلك الطلب على ال�صادرات من البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا و�أن ت�ؤثر �إيجاب ًا على
التحويالت املالية للعاملني يف اململكة .وقررت
الكويت زيادة الإنفاق احلكومي بنحو  104مليار
دوالر بني عامي  2010و ،2014و�أعلنت م�رص عن
جمموعة من احلوافز تبلغ قيمتها  30مليار جنيه يف
عام  2009ملواجهة تداعيات الأزمة املالية العاملية.
ووجدت بلدان �أخرى نف�سها يف و�ضع ال ي�سمح لها
مبواجهة الأزمة باعتماد �سيا�سات مالية فعالة على
�صعيد االقت�صاد الكلي ،ومنها الأردن ،وال�سودان،

املصدر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية.

والعراق ،ولبنان ،واليمن ،حيث �أنظمة �سعر
ال�رصف الثابتة ،وارتفاع ن�سبة الديون من الناجت
املحلي الإجمايل ( 160يف املائة يف لبنان ،و 150يف
املائة يف العراق ،و 80يف املائة يف ال�سودان ،و 70يف
املائة يف الأردن ،و 60يف املائة يف اليمن) ،وارتفاع
�أ�سعار الفائدة احلقيقية ( 10يف املائة يف العراق ،و6
يف املائة يف اليمن ،و 4يف املائة يف ال�سودان ،و 3يف املائة
يف لبنان) ،فكان اقت�صادها عر�ضة لآثار ال�صدمات
اخلارجية ،ال �سيما يف الأردن وال�سودان والعراق
واليمن .ونظر ًا �إىل ارتفاع ن�سبة الدين �إىل الناجت
املحلي الإجمايل و�أ�سعار الفائدة احلقيقية ،مل يتمتع
لبنان باحليز املايل الكايف للتحرك يف مواجهة الأزمة،
غري �أنه ا�ستفاد من الأموال املتدفقة من م�صادر
مثل عائدات ال�سياحة ،وحتويالت العمال املغرتبني،
وا�ستثمارات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف قطاع
العقارات ،واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش خلدمة الدين
العام املتزايد وتقلي�ص العجز يف احل�ساب اجلاري.
ويدل ال�شكل �-14ألف على تفاقم كان متوقع ًا
يف العجز املايل الأ�سا�سي يف القطاع غري النفطي
لعام  2010يف كل من الأردن واجلمهورية العربية
ال�سورية ولبنان ،حيث �ضيق احليز املايل ،وم�ساهمة
�أدوات ال�ضبط التلقائية بن�سبة ال تتجاوز  1يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل يف كل بلد من تلك البلدان.
ويختلف الو�ضع يف حالة البلدان ذات االقت�صادات
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التغي يف العجز املايل الأ�سا�سي2010 ،
رّ

�-14ألف -الو�ضع املايل يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً2010 ،
(بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)

á«dÉŸG õaGƒ◊G

â«ÑãàdG πeÉY
»FÉ≤∏àdG

øª«dG

¿GOƒ°ùdG

¿OQC’G

¿ÉæÑd

öüe

-14باء -الو�ضع املايل يف البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً2010 ،
(بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل)

á«dÉŸG õaGƒ◊G

â«ÑãàdG πeÉY
»FÉ≤∏àdG

äGQÉeE’G
á«Hô©dG
IóëàŸG

áμ∏ªŸG
á«Hô©dG
ájOƒ©°ùdG

ô£b

¿ÉªY
o

âjƒμdG

øjôëÑdG

املصادر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،وتقديرات اإلسكوا باالستناد إلى املصادر الوطنية.

الشكل .15

تدفقات ر�أ�س املال �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأكرثتنوعاً( 2009-2007،مبالينيالدوالرات)

املصادر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،وصندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،ومديرية إحصاءات
التجارة ،واألونكتاد ،وإصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي ،وحسابات اإلسكوا.

جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث احليز املايل قوي
(ال�شكل -14باء) .ويف ُعمان وقطر واململكة العربية
ال�سعودية تقدر م�ساهمة الدفع املايل مبا يقارب 10
�إىل  15يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني
تقدر م�ساهمة �أدوات ال�ضبط التلقائية بنحو � 8إىل
 10يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،وبن�سبة
�أقل يف كل من الإمارات العربية املتحدة والبحرين
والكويت نظر ًا �إىل احليز املايل الأ�ضيق.

دال -تدفقات ر�أ�س املال
للمرة الأوىل منذ عام  ،2001بد�أت تدفقات
ر�ؤو�س الأموال �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
ترتاجع يف عام  ،2008ويتوقع �أن ت�ستمر على
تراجع خالل العام  .2011ففي �أعقاب الأزمة املالية
العاملية ،ت�رسبت الأ�رضار غري املبا�رشة �إىل معظم
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا من تداعيات
الأزمة على االحتاد الأوروبي ،وعلى بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي .وتراجعت تدفقات ر�أ�س املال
من بلدان املجل�س واالحتاد الأوروبي �إىل البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا على �أثر انخفا�ض
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وا�ستثمار احلافظات
يف تلك البلدان وتناق�ص ال�صادرات املتجهة �إىل
االحتاد الأوروبي .فانخفا�ض معدالت منو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي يف االحتاد الأوروبي �أدى
�إىل انخفا�ض الطلب على ال�صادرات ،وال �سيما من
العراق وم�رص واجلمهورية العربية ال�سورية،
لترتاجع قيمة ال�صادرات من  130مليار دوالر يف
عام � 2008إىل  85مليار دوالر يف عام  .2009وقد
بلغ جمموع فائ�ض احل�ساب اجلاري يف منطقة
الإ�سكوا  38مليار دوالر تقريب ًا يف عام  ،2009بعد
�أن كان  264مليار دوالر يف عام � ،2008أي �أنه
�سجل تراجع ًا حاد ًا بن�سبة  85يف املائة.

وكان النخفا�ض �سعر النفط اخلام يف عام
الأقل تنوع ًا� ،إذ من املتوقع �أن يتح�سن العجز املايل
الأ�سا�سي يف القطاع غري النفطي يف جميع بلدان � 2009أثر �سلبي على توقعات النمو يف خمتلف
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البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .فانخفا�ض الإيرادات
النفطية �أدى �إىل انخفا�ض يف ال�سيولة بالدوالر يف
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،وامتدت
�آثاره ال�سلبية �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا ،مما �ساهم يف ارتفاع �سعر الفائدة يف املنطقة،
وتراجع حتويالت العاملني وا�ستثمارات احلافظة
واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .ولالنخفا�ض احلاد
يف �أ�سعار النفط �أثر ي�سهم يف تقلي�ص االحتياطي
بالعمالت الأجنبية ،ويحد من تدفقات ر�أ�س املال،
وي�ضعف �أ�سواق ال�صادرات ملختلف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي .فمعظم هذه البلدان ال متلك
قاعدة �صادرات وا�سعة �إذ تكاد �صادراتها تقت�رص
على عدد من ال�سلع الأ�سا�سية ،وتفتقر �إىل التنويع
االقت�صادي ،وتعتمد اعتماد ًا �شديد ًا على عائدات
ال�صادرات النفطية لتحقيق النمو والتنمية،
واال�ستهالك املحلي ،وخدمة الدين ،والإنفاق العام.
و�أدى ارتفاع �أ�سعار الفائدة احلقيقية حتى الآن
�إىل انخفا�ض معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل،
وتراجع معدالت �سعر ال�رصف ،و�إ�ضعاف القدرة
التناف�سية الدولية ،والعجز الكبري يف التجارة
العامة وامليزانية ،وتراكم الديون اخلارجية ،ويف
بع�ض احلاالت �إىل زيادة احتمال حدوث �أزمة يف
ميزان املدفوعات .ومل تكن ميزانيات �رشكات
القطاع اخلا�ص مبن�أى عن هذه الآثار.

الفصل الثاني

�أم�س احلاجة �إىل تدفقات ر�أ�س املال اخلارجي
لتعزيز النمو االقت�صادي ،وحت�سني و�ضع العمالة،
وتخفي�ض الدين العام .والتدفقات املالية اخلا�صة
(ومنها حتويالت العمال املغرتبني) �إىل البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف حالة تراجع منذ عام . 2008
فقد ت�أثرت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي مبا�رشة
بالأزمة املالية ب�سبب االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط و�إيراداته .غري �أن عوامل عدة خففت من �آثار
الأزمة �أبرزها ال�سيا�سات املالية والنقدية املعاك�سة
للتقلبات االقت�صادية ،واحلوافز املالية الهامة،
واالحتياطيات الكبرية التي تراكمت قبل الأزمة يف
ظل الطفرة النفطية بني عامي  2003و.2008

 -1حتويالت العاملني
تعترب �أ�سواق العمل يف منطقة الإ�سكوا
مرتابطة �إىل حد بعيد مقارنة مبناطق �أخرى يف
العامل .وحراك الأيدي العاملة داخل املنطقة هو
من حلقات الرتابط املايل� ،إذ ينتج منه تدفق مبالغ
كبرية من املال .وجهة حراك الأيدي العاملة هي
يف الغالب من البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا.
ويف مطلع الت�سعينات ،بلغ عدد العاملني يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي من الأجانب  6ماليني
عامل ي�شكلون نحو ثلثي جمموع القوى العاملة يف
بلدان املجل�س 60 ،يف املائة منهم من البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .غري �أن هذه الن�سبة
يف تراجع منذ منت�صف الت�سعينات ،بينما ن�سبة
العمال الآ�سيويني يف تزايد .ويتوقع �أن ترتاجع
ن�سبة العاملني يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
من البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ب�سبب
�سيا�سات اال�ستعا�ضة عن الأيدي العاملة الأجنبية
باملواطنني التي هي قيد التنفيذ يف بلدان املجل�س.

وعلى الرغم من ت�سارع النمو يف املعرو�ض
النقدي ،نتيجة لإقدام امل�صارف املركزية يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا على منح املزيد من االعتمادات
للقطاع امل�رصيف خالل الأزمة ،مل تنجح هذه اجلهود
حقيقة يف تخفيف ال�ضائقة االئتمانية يف معظم بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي .ومل ت�سجل امل�صارف
زيادة يف معدل الإقرا�ض نتيجة لعملية املراجعة
التي خ�ضعت لها ميزانيات القطاع اخلا�ص.
فخالل الأزمة ،تراجعت الأ�سواق املالية التي
كانت رافد ًا للنمو يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
وكانت حركة الأيدي العاملة من البلدان ذات
ف�شكل تراجعها عقبة خطرية �أمام بلدان كانت يف االقت�صادات الأكرث تنوع ًا �إىل بلدان جمل�س التعاون
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تدفقات التحويالت �إىل البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوعاً2009-2005 ،
�-16ألف -حجم التحويالت2009-2005 :
(مبليارات الدوالرات)
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-16باء -ن�سبة التحويالت من الناجت املحلي الإجمايل:
( 2009-2005بالن�سبة املئوية)

äGP ¿Gó∏ÑdG
äGOÉ°üàb’G
kÉYƒæJ ÌcC’G

ájQƒ¡ª÷G
á«Hô©dG
ájQƒ°ùdG

Ú£°ù∏a

¿ÉæÑd

¿OQC’G

öüe

املصادر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،وصندوق النقد الدولي.

أسهمت حتويالت
العمال املغتربني
في تصحيح ميزان
املدفوعات
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اخلليجي م�صدر فائدة على البلدان املر�سلة
والبلدان امل�ستقبلة على حد �سواء .فالبلدان
امل�ستقبلة ا�ستفادت من املهارات الوافدة �إليها
من خمتلف امل�ستويات ويف خمتلف املجاالت،
والبلدان املر�سلة ا�ستفادت من حتويالت العمال
املغرتبني ،ووجدت فر�صة لتوظيف عامل هام من
عوامل الإنتاج ال ت�ستطيع ا�ستغالله حملي ًا .وقد
�أ�سهمت حتويالت العمال املغرتبني يف ت�صحيح
ميزان املدفوعات ويف تغذية اال�ستثمار اخلا�ص
يف بع�ض بلدان املنطقة ،ال �سيما الأردن ولبنان
وم�رص .وبلغت قيمة هذا النوع من التحويالت
املالية م�ؤخر ًا نحو  15يف املائة من جمموع

�صادرات البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا.
ويف عام  ،2007قبل اندالع الأزمة املالية العاملية،
�شكلت حتويالت املغرتبني نحو  23يف املائة من
الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان ،و 21يف املائة يف
الأردن ،و 6يف املائة يف م�رص ،وبلغ متو�سطها 15
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا (ال�شكل -16باء).
لذلك �سيكون يف �أي انخفا�ض جديد يف جمموع
هذه التحويالت ،نتيجة للأزمة� ،أثر �سلبي على
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،وعلى القدرة على
خدمة الدين ،كما قد ي�ؤدي �إىل �أزمة يف ميزان
املدفوعات نظر ًا �إىل �أن الأردن وال�سودان ولبنان
واليمن من البلدان التي ال تزال تعتمد نظام �سعر
ال�رصف الثابت مقابل الدوالر.
وت�شكل عائدات التحويالت املالية من العاملني
يف اخلارج م�صدر ًا هام ًا للإيرادات بالعمالت
الأجنبية وت�ساهم يف النمو االقت�صادي يف جميع
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .فهي تتيح
مبالغ كبرية بالعمالت الأجنبية ت�ستخدم يف متويل
العجز يف احل�ساب اجلاري وت�سديد مدفوعات
خدمة الدين اخلارجي ،كما ت�ساهم يف دعم الطلب
اال�ستهالكي يف ال�سوق املحلية .ففي م�رص ازدادت
قيمة التحويالت من  5مليار دوالر يف عام 2005
�إىل  9.4مليار دوالر يف عام  .2008غري �أن هذه
التدفقات انخف�ضت بن�سبة الثلث يف عام ،2009
نتيجة الأزمة املالية ،لتبلغ  7.1مليار دوالر� .أما
لبنان فقد كان �أدا�ؤه �أف�ضل بكثري رغم الأزمة املالية
احلديثة ،فزادت التحويالت من  4.9مليار دوالر يف
عام � 2005إىل  7مليار دوالر يف عام  .2009وزادت
حتويالت الأردن من  2.5مليار دوالر يف عام 2005
�إىل  3.6مليار دوالر يف عام  .2009ومل ت�سجل �أي
تغيريات تذكر يف تدفق التحويالت �إىل اجلمهورية
العربية ال�سورية وفل�سطني خالل الفرتة قيد النظر
(اجلدول  7وال�شكل .)16
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الفصل الثاني

التحويالت املالية من العاملني2009-2005 ،
التحويالت�إىلالناجتاملحليالإجمايل(بالن�سبةاملئوية)

البلد
الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
فل�سطني
لبنان
م�صر

التحويالت (مباليني الدوالرات)
2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

15.7 17.6 20.2 19.5 19.7 3 604 3 737 3 434 2 883 2 500
1.6 1.6 2.0 2.4 3.0 828 850 824 795 823
8.4 9.0
..
.. 14.9 598 598 598 598 598
20.8 20.3 23.1 23.2 23.0 7 000 6 000 5 769 5 202 4 924
3.8 5.8 5.9 5.0 5.6 7 150 9 476 7 656 5 330 5 017

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 10.1 10.9 12.8 12.5 13.2 19 180 20 661 18 281 14 808 13 862

املصادر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،وصندوق النقد الدولي.

 -2اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

اجلدول .8

تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل املناطق
النا�شئة( 2009-2007 ،مباليني الدوالرات)

�شهدت حركة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف
املنطقة
2009
2008
2007
العامل تباط ؤ� ًا ملحوظ ًا يف عامي  2008و2009
1 114 189 1 770 873 2 099 973
العامل
نتيجة للأزمة املالية العاملية .فانخف�ضت قيمة
البلدان النامية
478 349 630 013 564 930
اال�ستثمارات الواردة �إىل البلدان الأع�ضاء يف
�أفريقيا
58 565 72 179 63 092
الإ�سكوا من  84.3مليار دوالر يف عام � 2008إىل
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
116 555 183 195 163 612
 70.4مليار دوالر يف عام ( 2009اجلدول .)8
جنوب �آ�سيا� ،شرق �آ�سيا وجنوب�-شرق �آ�سيا 233 050 282 440 258 830
وبقيت ح�صة منطقة الإ�سكوا من جمموع حركة
جنوب�-شرق �أوروبا ورابطة الدول امل�ستقلة 69 948 122 588 90 968
اال�ستثمارات العاملية متدنية ن�سبة �إىل ح�صة
70 453 84 350 70 083
جمموع منطقة الإ�سكوا
غريها من املناطق النا�شئة .ويبني ال�شكل 17
املصادر :األونكتاد ،تقرير االستثمار العاملي  .2010تستند البيانات في منطقة اإلسكوا على املصادر التالية :البحرين:
مصرف البحرين املركزي ،النشرة اإلحصائية (حزيران/يونيو  ،)2010ميزان املدفوعات متاح على موقع www.cbb.gov.bh؛
�أن ح�صة منطقة الإ�سكوا من جمموع تدفقات
مصر :البنك املركزي املصري ،ميزان املدفوعات  2009متاح على موقع www.cbe.org.eg؛ األردن :البنك املركزي األردني،
التقرير السنوي لعام  ،2009ميزان املدفوعات متاح على موقع www.cbj.gov.jo؛ الكويت :بنك الكويت املركزي ،النشرة
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش مل تتجاوز  6يف املائة
اإلحصائية الفصلية ،ميزان املدفوعات متاح على موقع www.cbk.gov.kw؛ لبنان :املصرف املركزي في لبنان ،ميزان
املدفوعات متاح على موقع www.bdl.gov.lb؛ ُعمان :البنك املركزي العماني ،التقرير السنوي لعام  2009متاح على
يف عام  ،2009بينما احتلت منطقة جنوب �آ�سيا،
موقع www.cbo-oman.org؛ فلسطني وقطر :األونكتاد ،تقرير االستثمار العاملي لعام 2010؛ اململكة العربية السعودية:
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ،التقرير السادس واألربعون السنوي متاح على موقع www.sama.gov.sa؛
و�رشق �آ�سيا وجنوب�-رشق �آ�سيا املرتبة الأوىل
السودان :بنك السودان املركزي ،استعراض اإلحصاءات االقتصادية واملالية متاح على موقع www.bankofsudan.org؛
ا جلمهو ر ية ا لعر بية ا لسو ر ية  :مصر ف سو ر ية ا ملر كز ي  ،ا لنشر ة ا لفصلية (  )2 0 0 9متا حة على مو قع
من حيث تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إذ
www.banquecentrale.gov.sy/index.html؛ اإلمارات العربية املتحدة :البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
التقرير السنوي لعام  2009متاح على موقع www.centralbank.ae؛ اليمن :البنك املركزي اليمني ،ميزان املدفوعات
متاح على موقع  www.centralbank.gov.ye/mbop.pdfواألونكتاد ،تقرير االستثمار العاملي لعامي  2009و.2010
بلغت ح�صتها  21يف املائة ،تليها منطقة �أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي بح�صة قدرها  10يف
املائة ،ومنطقة جنوب�-رشق �أوروبا ورابطة الدول �إال �أن ح�صة منطقة الإ�سكوا مل ت�سجل زيادة تذكر،
امل�ستقلة بح�صة قدرها  6يف املائة ،وحلت �أفريقيا يف �إذ ارتفعت من  3يف املائة يف عام � 2007إىل نحو  6يف
ميكن أن يسهم
املائة يف عام  .2009ولن تقت�رص �آثار الأزمة املالية
املرتبة الأخرية بح�صة قدرها  5يف املائة.
االستثمار األجنبي
على تداعيات تنتهي يف املدى الق�صري واملتو�سط،
املباشر في تعزيز النمو
يبني ال�شكل � 18أن ح�صة البلدان النامية من بل �سيكون لها انعكا�سات بعيدة املدى على النمو يف
االقتصادي عن طريق نقل
التكنولوجيا وحتسني
حركة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ازدادت من  27العديد من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .ولال�ستثمار
إنتاجية األيدي العاملة
يف املائة يف عام � 2007إىل  44يف املائة يف عام  ،2009الأجنبي املبا�رش دور هام يف درء هذه الآثار� ،إذ ميكن
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تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل
املناطق النا�شئة( 2009 ،بالن�سبة املئوية)

املصدر :األونكتاد ،تقرير االستثمار العاملي.2010 ،

الشكل .18

ح�ص�ص املناطق من جمموع تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر2009-2007 ،
(بالن�سبة املئوية)

املصدر :انظر اجلدول .8

�أن ي�سهم يف تعزيز النمو االقت�صادي عن طريق نقل
التكنولوجيا وحت�سني �إنتاجية الأيدي العاملة ،و�أن
يكمل م�شاريع اال�ستثمار الوطني ،و�أن يكون دلي ًال
على ثقة امل�ستثمرين يف االقت�صاد .غري �أن العديد
من الدرا�سات التجريبية مل تتو�صل �إىل حتديد
30

�صلة ثابتة بني اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش والنمو،
وذلك يف الغالب الختالف الظروف واملتغريات
وتداخلها .فاال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،مث ًال،
ال ي�سهم يف منو الناجت املحلي الإجمايل فح�سب،
بل ميكن �أن ي�أتي نتيجة لزيادة يف الإنتاج .كما �إن
عالقة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بتعزيز النمو
غري وا�ضحة� ،إذ ي�ستلزم ا�ستيعاب التكنولوجيات
اجلديدة ،وقد ي�ؤدي �إىل مزاحمة اال�ستثمار املحلي.
وتبني الأدبيات حول مفهوم الداء الهولندي �أن
اال�ستثمارات اخلارجية تتوجه عادة نحو املوارد
يهمها القطاع ال�صناعي ،مع
الطبيعية ،ونادر ًا ما ّ
�أن هذا القطاع هو دعامة هامة للنمو امل�ستدام ،لأنه
ي�سهم يف تنويع ال�صادرات ويحد من االعتماد على
املوارد الطبيعية.
قبل الأزمة ،مل تكن البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،ومنها البلدان ذات الأداء االقت�صادي
اجليد مثل الإمارات العربية املتحدة ولبنان وم�رص
واململكة العربية ال�سعودية ،قادرة على جذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بامل�ستوى الذي �شهدته
�سائر االقت�صادات النا�شئة .و�إزاء هذا الو�ضع
عمدت بع�ض البلدان ،وال �سيما الأردن وم�رص �إىل
رفع ال�ضوابط عن اال�ستثمار ،وتخفيف القيود
امللكية ،و�إزالة احلواجز التي تعوق التجارة وتدفق
ر�أ�س املال .ومن العوامل التي حتد من تكاليف
معامالت اال�ستثمار ،وتزيد من ربحية امل�شاريع،
توفر م�ؤ�س�سات فعالة وجيدة التنظيم .غري �أن
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ترتتب عليه تكاليف باهظة ،ويبقى
عر�ضة لآثار عدم اال�ستقرار وغياب الأمن .كما
تت�أثر تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بفعالية
النظام القانوين و�إنفاذ حقوق امللكية .ويف الواقع
ما يدل على انخفا�ض تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش �إىل البلدان الأع�ضاء هو نتيجة ملجموعة
عوامل م�ؤ�س�سية داخلية �أو للتطورات املالية على
�أثر الأزمة املالية.
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وقد �شهدت البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا تراجع ًا حاد ًا يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش،
�إذ انخف�ضت قيمة هذا النوع من اال�ستثمارات من
 24.18مليار دوالر يف عام � 2008إىل  19.60مليار
دوالر يف عام ( 2009اجلدول  .)9وتعاين البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا حالي ًا من �ضيق
�أ�سواق ر�أ�س املال يف العامل وانخفا�ض التمويل
اخلارجي ،لأن ارتفاع املديونية يف خمتلف �أنحاء
العامل واحلذر املتزايد �إزاء خماطر الأزمة قلل من
اهتمام امل�ستثمرين الدوليني بهذه املجموعة من
البلدان .و�إذا ا�ستمرت هذه االجتاهات على حالها
يف امل�ستقبل القريب ،قد تخ�رس البلدان املحرك
الرئي�سي للنمو ،مما قد ينعك�س �ضغوط ًا متزايدة
على ميزان املدفوعات يف كل بلد ،وعلى �أ�سعار
تقو�ض
ال�رصف .كما ميكن ملثل هذه الرتاجعات �أن ّ
اجلهود التي تبذلها البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
لتحقيق التكامل ب�سبب ات�ساع الفوارق يف الدخل
اجلدول .9

بني هذه البلدان والبلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تقدم ًا .ولوحظ كذلك انخفا�ض يف تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا حيث تراجعت قيمة هذا اال�ستثمار من
 60.06مليار دوالر يف عام � 2008إىل  50.85مليار
دوالر يف عام ( 2009اجلدول .)9
ميكن تق�سيم البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من
حيث حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الذي يردها
�إىل جمموعتني .ت�ضم املجموعة الأوىل البلدان التي
متكنت من حتقيق منو ملحوظ يف حجم اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الوارد ،رغم الآثار غري املبا�رشة
للأزمة املالية العاملية .ومن هذه البلدان ،ال�سودان
وقطر ولبنان ،حيث ازدادت هذه التدفقات بني
عامي  2005و ،2009من  2.79مليار دوالر �إىل
 4.80مليار دوالر يف لبنان ،ومن  2.30مليار دوالر
�إىل  3.03مليار دوالر يف ال�سودان ومن  1.29مليار

تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2005 ،

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل الناجت
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش (مليون دوالر)
املحلي الإجمايل
2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

10 900
1 049
1 688
1 298
234
12 097

12 806
2 915
1 688
3 500
122
18 293

14 187
1 756
3 332
4 700
116
22 821

13 700
1 794
2 359
4 107
5138 151

1 774
500
2 305
515
47
2 791
5 376
302-

3 268
659
3 541
383
19
2 675
10 043
1 121

2 622
1 242
2 436
972
28
3 376
11 578
917

2 829
1 467
2 601
1 856
52
4 333
9 495
1 555

8.4 4 003
7.8
257
5.5 2 211
3.1 8 722
145
0.3
3.9 35 514

6.8 7.8
9.5 18.4
8.0 4.6
6.6 6.2
0.1 0.1
5.9 5.1

5.2
8.5
3.9
4.1
0.0
8.0

1.7
1.3
4.1
10.4
0.1
9.6

4.5 50 852 60 060 46 912 39 324 27 266

5.4

5.6

5.6

5.9

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 5.6 19 601 24 188 23 171 21 709 13 006
جمموع منطقة الإ�سكوا
4.8 70 453 84 248 70 083 61 033 40 272

7.8
6.0

6.9
6.0

5.6
5.6

4.4
5.3

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
فل�سطني
لبنان
م�صر
اليمن

2 385
1 434
3 034
1 070
33
4 804
6 712
129

10.4 13.3 15.4 22.1 14.0
2.7 2.7 3.1 2.0 1.8
5.5 4.5 5.2 9.7 8.3
1.6 2.1 0.9 0.9 1.5
..
.. 1.2
0.5 0.8
14.3 14.7 13.5 11.9 13.0
3.6 5.8 8.9 9.4 6.0
0.5 9.2 4.2 5.9 2.0-

املصدر :األونكتاد ،إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.
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دوالر �إىل  8.72مليار دوالر يف قطر .ويف الفرتة
نف�سها ازداد حجم اال�ستثمار الوارد �إىل اجلمهورية
العربية ال�سورية من  0.50مليار دوالر �إىل 1.43
مليار دوالر و�إىل عمان ،من  1.68مليار دوالر �إىل
 2.21مليار دوالر.
وت�ضم املجموعة الثانية البلدان التي ا�ستقطبت
ن�سبة كبرية من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش قبل
الأزمة املالية يف عام  ،2008لكن هذه الن�سبة
ت�أثرت �سلب ًا بالأزمة .ومن هذه البلدان الأردن،
والإمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،والعراق،
وم�رص ،واململكة العربية ال�سعودية ،واليمن .ففي
م�رص ،بلغت قيمة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
معد ًال مرتفع ًا قدره  11.57مليار دوالر يف عام
 ،2007ثم انخف�ضت �إىل  6.71مليار دوالر يف
عام  .2009ولو ا�ستمرت م�رص يف اعتماد نظام
�سعر ال�رصف الثابت املرتبط بالدوالر ،النعك�س
هذا الرتاجع احلاد يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
على االقت�صاد ككل ولت�سبب يف �أزمة على �صعيد
ميزان املدفوعات .ففي عام  ،2002حولت م�رص
نظام �سعر ال�رصف �إىل نظام مرن� ،أف�سح املجال
�أمام تعزيز ال�صادرات ،ودعم القدرة على خدمة
الديون اخلارجية املرتاكمة ،وا�ستخدام ال�سيا�سات
املالية على نحو �أكرث فعالية ملعاجلة االختالالت
على �صعيد االقت�صاد الكلي يف م�رص ويف العامل.
ويف الإمارات العربية املتحدة ،بلغت قيمة تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �أعلى م�ستوياتها يف عام
� ،2007إذ و�صلت �إىل  14.18مليار دوالر ،غري �أنها
تراجعت �إىل  4مليار دوالر يف عام  .2009وكان
ميكن لهذا الرتاجع احلاد يف تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش �إىل الإمارات العربية املتحدة
�أن ينعك�س �سلب ًا على االقت�صاد وي�ؤدي �إىل �أزمة
يف ميزان املدفوعات ،لوال تراكم كميات كبرية
من االحتياطيات بالعمالت الأجنبية قبل الأزمة
وخالل الطفرة النفطية بني عامي  2003و.2007
والإبقاء على نظام ربط �سعر ال�رصف بالدوالر قد
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ي�ؤدي �إىل عواقب يف حال ا�ستمر هذا االنخفا�ض يف
امل�ستقبل القريب .فبتحويل نظام �سعر ال�رصف �إىل
نظام مرن ت�ستطيع دولة الإمارات العربية املتحدة
ا�ستخدام ال�سيا�سات النقدية على نحو �أكرث فعالية
للت�صدي لالختالالت التي ت�صيب االقت�صاد الكلي
داخل البالد وخارجها.
وبلغت قيمة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
الوارد �إىل الأردن  2.82مليار دوالر يف عام 2008
وانخف�ضت �إىل  2.38مليار دوالر يف عام ،2009
�أما يف اململكة العربية ال�سعودية فبلغت 38.15
مليار دوالر يف عام  ،2008وانخف�ضت �إىل 35.51
مليار دوالر يف عام  .2009ويجد الأردن نف�سه
يف موقف �أ�صعب من م�رص ،يف ظل نظام �سعر
ال�رصف القائم على ربط العملة الوطنية بالدوالر
و�ضيق احليز املتاح على ال�صعيد املايل .و�إذا
ا�ستمرت حالة الرتاجع يف تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش فقد يواجه الأردن �أزمة يف ميزان
املدفوعات ،تدفع بالبنك املركزي �إىل اعتماد نظام
التداول احلر .وبلغ تراجع تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش �إىل اليمن حد ًا �أ�شد خطورة ،حيث
بلغت  1.55مليار دوالر يف عام  ،2008وانخف�ضت
�إىل  0.129مليار دوالر يف عام  .2009ولهذا
الرتاجع احلاد �آثار بالغة على االقت�صاد املحلي قد
ت�ؤدي �إىل �أزمة يف ميزان املدفوعات .واليمن هو
البلد الوحيد بني البلدان الأع�ضاء الذي عمد �إىل
تخفي�ض قيمة العملة الوطنية ق�رس ًا مما ولد جو ًا
من عدم اليقني �إزاء ا�ستمرار العمل بنظام �سعر
ال�رصف القائم على ربط العملة الوطنية بالدوالر.
غري �أن �إخ�ضاع تخفي�ض قيمة العملة ل�ضوابط
معينة قد ي�ساعد اليمن على تعزيز ال�صادرات،
وخدمة الدين اخلارجي املرتاكم ،وا�ستخدام
ال�سيا�سات املالية على نحو �أكرث فعالية ملعاجلة
الآثار ال�سلبية للأزمة املالية العاملية .ومل يالحظ
�أي تغيري يذكر يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش �إىل فل�سطني.
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ويت�ضح من ال�شكل � 19أن اململكة العربية
ال�سعودية ا�ستقطبت نحو  50يف املائة من جمموع
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا خالل الفرتة املذكورة ،تليها
الإمارات العربية املتحدة بح�صة قدرها  30يف
املائة وم�رص بح�صة قدرها  15يف املائة ،وقطر
بح�صة قدرها  10يف املائة ،ولبنان بح�صة قدرها
 8يف املائة� .أما البلدان التي تدنت ح�صتها من
جمموع تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش عن
هذا املعدل فهي الأردن ،والبحرين ،وال�سودان،
والعراق ،وعمان ،وفل�سطني ،والكويت ،واليمن،
وهي بلدان ال تزال غري قادرة على ا�ستقطاب
ما يكفي من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش لتعزيز
النمو املحلي.

�-19ألف -البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً
(مباليني الدوالرات)
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-19باء -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
(مباليني الدوالرات)
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يبني اجلدول  9مدى م�ساهمة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .فبا�ستثناء
الأردن ولبنان ،ت�شري البيانات �إىل �أن ن�سبة
ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش من الناجت
املحلي الإجمايل يف البلدان الأع�ضاء مل تتخطَّ
 10يف املائة خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2005
و .2009ويف هذه الن�سبة دليل على �أن تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،التي تعترب املحرك
الرئي�سي للنمو االقت�صادي ،مل ت�ساهم كثري ًا
يف حتريك النمو والتنمية يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .ويف عام  ،2009تراوحت هذه الن�سبة بني
حد �أعلى قدره  14.3يف املائة يف لبنان ،و 10.4يف
املائة يف كل من الأردن وقطر ،وحد �أدنى قدره 0.5
يف املائة يف اليمن ،و 1.3يف املائة يف البحرين ،و3.6
يف املائة يف م�رص .وراوحت عند  0.1يف املائة يف
الكويت و 0.5يف فل�سطني ،و 1.6يف املائة يف العراق،
و 1.7يف املائة يف الإمارات العربية املتحدة ،و2.7
يف املائة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،و4.1
يف املائة يف عمان ،و 9.6يف املائة يف اململكة العربية
ال�سعودية.

الشكل .19

تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2005 ،

املصدر :األونكتاد ،إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.

33

الفصل الثاني

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

مب�أمن عن �آثار الأزمة املالية العاملية ،فهي يف حالة
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ون�سبتها
الشكل .20
من الناجت املحلي الإجمايل يف البلدان الأع�ضاء تراجع منذ عام  2008يف البلدان ذات االقت�صادات
يف الإ�سكوا2009-2005 ،
الأكرث تنوع ًا وذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا .كما
�أن ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش من الناجت
�-20ألف -تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
املحلي الإجمايل ترتاجع منذ عام  2006يف بلدان
(مبليارات الدوالرات)
منطقة الإ�سكوا نتيجة لتداخل عاملني هما انخفا�ض
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وتراجع
معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل .ولذلك ينبغي
للبلدان الأع�ضاء �أن تكثف جهودها ال�ستقطاب
املزيد من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش� ،إذ ال تزال
ح�صتها منخف�ضة ن�سبة �إىل بلدان ومناطق �أخرى.
ومن العوامل التي ميكن �أن ت�سهم يف حت�سني
هذا الو�ضع اعتماد ال�سيا�سات املالئمة على �صعيد
االقت�صاد الكلي للحد من �آثار الأزمة املالية احلالية،
وتكثيف اجلهود الرامية �إىل تعزيز التكامل بني بلدان
-20باء -ن�سبة تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
من الناجت املحلي الإجمايل
اجلنوب على ال�صعيد االقت�صادي واملايل والتجاري،
ودعم الربامج الإ�صالحية وحت�سينها ،والرتكيز
فيها على اجلوانب املرتبطة بامل�ؤ�س�سات ومقومات
احلكم ال�سليم ،والإ�رساع يف عملية اخل�صخ�صة ،ال
�سيما يف قطاع اخلدمات ،بهدف ا�ستقطاب تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .ومن العوامل التي
ال بد من معاجلتها لت�شجيع حركة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش يف املنطقة ،الف�ساد املايل والإداري
والبريوقراطية .ويبقى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
الذي يعم املنطقة نتيجة لعدم التمكن من حتقيق
املصدر :األونكتاد ،إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.
ال�سالم ال�شامل ،من العوامل التي متعن يف �إ�ضعاف
وقد بادرت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا قدرة البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على ا�ستقطاب
�إىل �إجراء �إ�صالحات مالية واعتماد �سيا�سات فعالة املزيد من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
على �صعيد االقت�صاد الكلي ،غري �أن الأزمة املالية
احلالية ،و�إن مل تكن من �صنع هذه البلدان� ،أحلقت  -3تدفقات ا�ستثمارات احلافظة
بها �أ�رضار ًا ج�سيمة ،و�إن تفاوتت حدتها بني بلد
من العوامل التي ال بد
و�آخر .وهي ت�ضع اقت�صادها �أمام مزيد من العوائق
مل يختلف و�ضع تدفقات ا�ستثمارات احلافظات
من معاجلتها لتشجيع
ال مفر لتلك لبلدان من مواجهتها يف امل�ستقبل عن و�ضع تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش� ،إذ بقيت
�حركة االستثمار
ً
أجنبي
ل
ا
اال�ستثمار
تدفقات
تراجع
ظل
يف
القريب،
هي �أي�ضا حمدودة يف املنطقة ن�سبة �إىل مناطق �أخرى.
األجنبي املباشر في
املبا�رش .ويت�ضح من ال�شكل �-20ألف و-20باء ففيما ن�شطت حركة ر�أ�س املال بني الأ�سواق املالية يف
املنطقة ،الفساد املالي
واإلداري والبيروقراطية
�أن تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش مل تكن بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف الأعوام الأخرية،
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بقيت هذه احلركة مع البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا حمدودة جداً� .أما ا�ستثمارات احلافظة
فرتكزت يف بلدان منطقة الإ�سكوا التي اعتمدت
�سيا�سات تهدف �إىل تعزيز الإطار العملي لل�سوق
املالية املحلية ،ال �سيما الأردن وم�رص .واجلدير
بالذكر �أن �أ�سواق ر�أ�س املال يف منطقة الإ�سكوا
مل تتمكن بعد من ا�ستيعاب تدفقات ر�أ�س املال
وتوجيهها .فهذه املهمة كادت تقت�رص على �شبكة
امل�صارف التجارية املتقدمة ،التي ت�ضطلع بدور
فاعل يف عملية جذب ر�أ�س املال وتوزيعه ،وت�شجيع
ا�ستثمارات احلافظات يف منطقة الإ�سكوا .ويت�ضح
من اجلدول � 10أن جمموع تدفقات ا�ستثمارات
احلافظات �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
مل يتجاوز املليار دوالر .ونتيجة للأزمة املالية ،تراجع
جمموع هذه التدفقات بني عامي  2008و،2009
فانخف�ضت من  0.573مليار دوالر �إىل  0.35مليار
دوالر يف الأردن ومن  1.11مليار دوالر �إىل 0.691
مليار دوالر يف م�رص .كما تراجع جمموع تدفقات
ا�ستثمارات احلافظات �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا بن�سبة  33يف املائة من  1.75مليار دوالر
يف عام � 2008إىل  1.10مليار دوالر يف عام .2009
ويت�ضح من اجلدول � 10أن م�رص ت�سجل �أكرب
ح�صة من جمموع تدفقات ا�ستثمارات احلافظات
خالل عامي  2008و ،2009يبلغ متو�سطها 63.2
يف املائة من جمموع هذه التدفقات يليها الأردن
بح�صة متو�سطها  32.20يف املائة ثم لبنان بح�صة
متو�سطها  4.6يف املائة تقريب ًا.
كانت �أ�سواق الأ�سهم يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،با�ستثناء م�رص ،ال تزال يف بداياتها قبل
الت�سعينات .وعلى الرغم من تدين معدل تكوين ر�أ�س
املال فيها ،متيزت هذه الأ�سواق يف الأعوام الع�رشة
املا�ضية بخ�صائ�ص يف الأداء ت�ضاهي ما حققته
�سائر الأ�سواق النا�شئة التي تعادلها من حيث
التطور املايل .ويف الفرتة املمتدة بني عامي 2005

اجلدول .10

البلد
الأردن
لبنان
م�صر
جمموع البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوعاً

تدفقات ا�ستثمارات احلافظات �إىل عدد من
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً،
( 2009-2005مباليني الدوالرات)
تدفق ا�ستثمار احلافظات
2009 2008 2007 2006 2005

313
64
132
508

540
70
152
762

350 573 840
64
60
75
691 1 118 679
1 105 1 751 1 594

املصدر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية.
مالحظة :لم تذكر سائر البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعا ً بسبب النقص في البيانات.

و� ،2007شهدت �سوق الأ�سهم يف الأردن وم�رص
معدالت منو قيا�سية من حيت تكوين ر�أ�س املال،
تليها �أ�سواق عمان وقطر والكويت (اجلدول )11
قبل الأزمة املالية .ومن العوامل التي �أ�سهمت
يف هذا النمو م�شاريع اخل�صخ�صة الوا�سعة
النطاق وعمليات الأ�صول العامة �إىل ال�رشكات
اخلا�صة ،واجلهود احلثيثة التي ُبذلت م�ؤخر ًا
لتعزيز الكفاءة والتكامل و�ضخ ال�سيولة يف �أ�سواق
الأوراق املالية اخلم�س .غري �أن ر�سملة �أ�سواق
الأوراق املالية يف كل من م�رص والأردن �شهدت
تراجع ًا ملحوظ ًا بني عامي  2007و 2009نتيجة
للأزمة املالية العاملية ،فانخف�ضت قيمتها من
 134.90مليار دوالر �إىل  86.26مليار دوالر يف
م�رص ومن  41.29مليار دوالر �إىل  31.98مليار
دوالر يف الأردن .وكان فتح �أ�سواق الأوراق املالية
يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاَ �أمام
امل�ستثمرين الأجانب خطوة �أ�سهمت �إىل حد كبري يف
رفع حتفيز معدالت النمو يف ر�سملة هذه الأ�سواق.
�شهدت �أ�سواق الأوراق املالية يف البلدان ذات
االقت�صادات الأقل منو ًا تراجع ًا ملحوظ ًا يف معدل
الر�سملة بني عامي  2007و 2009نتيجة للأزمة
املالية العاملية .فكان الرتاجع من  26.79مليار دوالر
�إىل  16.14مليار دوالر يف البحرين ،ومن 250.85
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ر�سملة �أ�سواق الأوراق املالية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2010-2005 ،مباليني الدوالرات)
2005

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

2006

244 406
17 364
12 062
87 143
123 893
646 121

158 561
21 123
13 037
60 913
141 923
326 364

250 857
26 796
22 767
95 518
193 513
522 721

127 105
19 955
15 643
76 657
113 527
246 810

131 798
16 141
18 362
87 932
104 226
318 785

37 639
3 242
3 157
4 917
79 508

29 785
4 624
2 712
8 304
93 601

41 298
4 931
2 404
16 093
134 904

35 984
4 931
2 105
14 789
83 185

31 985
3 033
3 200
18 298
86 267

28 066
-3 408
17 910
76 326

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

139 026 128 462
860 947 1 259 451

599 697 1 112 173

139 867 199 630
739 564 1 311 803

املصدر :صندوق النقد العربي ،إصدارات مختلفة من التقرير االقتصادي العربي املشترك ،واحتاد البورصات األوروبية اآلسيوية.

مليار دوالر �إىل  131.79مليار دوالر يف الإمارات
العربية املتحدة ،ومن  193.51مليار دوالر �إىل
 104.22مليار دوالر يف الكويت .كما �شهدت ر�سملة
�سوق الأوراق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
تراجع ًا �شديد ًا خالل الأزمة املالية وما بعدها بن�سبة
نحو  39يف املائة من  522.72مليار دوالر يف عام
� 2007إىل  318.78مليار دوالر يف عام .2009

تباينت اآلثار غير
املباشرة الناجمة عن
األزمة املالية العاملية
بني البلدان األعضاء في
اإلسكوا حسب مدى
اندماج هذه البلدان في
أسواق األوراق املالية
وأسواق السندات التي
تفوق أسواقها تطورا ً
36

2009

119 295
16 285
18 742
103 812
111 394
321 881

721 921 1 130 989

الأردن
ال�سودان
فل�سطني
لبنان
م�صر

ر�سملة ال�سوق
2008
2007

حزيران/يونيو
2010

وتباينت الآثار غري املبا�رشة الناجمة عن
الأزمة املالية العاملية بني البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا وانعكا�ساتها على �أ�سواق الأوراق
املالية فيها ح�سب مدى اندماج هذه البلدان يف
�أ�سواق الأوراق املالية و�أ�سواق ال�سندات التي
تفوق �أ�سواقها تطوراً .ف�أ�سواق الأوراق املالية
يف بع�ض البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا
وال �سيما يف الإمارات العربية املتحدة والبحرين
والكويت ،ت�أثرت كثري ًا بالأزمة املالية العاملية بحكم
ارتباطها الوثيق ب�أ�سواق الأوراق املالية و�أ�سواق
ال�سندات العاملية ،فيما بقيت الآثار حمدودة جد ًا
على عمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية،

677 244

142 783
820 027

691 409

125 709
817 118

حيث مل تنفتح الأ�سواق كفاية �أمام اال�ستثمارات
الأجنبية ومل تبلغ درجة االرتباط بالأ�سواق العاملية
درجة متقدمة .فالروابط املالية بني �سوق الأوراق
املالية يف اململكة العربية ال�سعودية و�أ�سواق الأ�سهم
العاملية ال تزال �ضعيفة ،على الرغم من اجلهود
التي بذلتها م�ؤخر ًا لتعزيز عالقة الرتابط مع
�أ�سواق الأوراق املالية يف �سائر البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .وكانت الأردن والإمارات العربية املتحدة
والبحرين و ُعمان وم�رص من �أول البلدان التي
عانت من �آثار الأزمة ب�سبب تعاملها الوا�سع النطاق
مع امل�صارف و�أ�سواق الأ�سهم و�أ�سواق ال�سندات
يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية.
فقد واجهت هذه البلدان م�شاكل على �أربعة �أ�صعدة
هي انخفا�ض �أ�سعار الأ�صول ،وارتفاع كلفة
االقرتا�ض ،وتباط�ؤ تدفقات ر�أ�س املال ،وتقل�ص
ال�صادرات .فيما اكت�سبت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا مثل قطر واململكة العربية ال�سعودية مناعة
مقارنة مبا تكبدته من خ�سائر يف الأزمات ال�سابقة،
وذلك بف�ضل تراكم مبالغ كافية من االحتياطي
بالعمالت الأجنبية ،وو�ضعها املايل القوي.
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الأزمة املالية العاملية والنظام امل�صريف يف منطقة الإ�سكوا
اإلطار .2
يف �أعقاب ان��دالع الأزم��ة املالية العاملية ،واجهت م�ؤ�س�سات تعمالن يف جم��ال تقدمي �صكوك الإج���ارة ،وهما �أم�لاك ومتويل،
م�رصفية خا�صة يف منطقة الإ�سكوا �صعوبات مالية .غري �أن تلك بانتظار عملية �إعادة الهيكلة(د)� .أما فئة امل�صارف اال�ستثمارية
ال�صعوبات مل تكن مرتابطة �إىل حد ي�سبب خماطر على النظام فكانت �أ�شد فئات امل�ؤ�س�سات املالية ت�أثر ًا بالأزمة املالية� ،إذ بلغت
امل�رصيف ب�أكمله .و�أظهرت امل�ؤ�س�سات املالية مناعة يف وجه الأزمة �آثار الأزمة حد ًا كاد �أن ي�شكل خماطر على النظام امل�رصيف ب�أكمله
وبقيت �آثار الأحداث العاملية حمدودة لأ�سباب ثالثة على الأقل .يف الكويت ،حيث تتجاوز م�ساهمة هذه امل�ؤ�س�سات  100يف املائة
�أوالً ،متكنت البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا قبل الأزمة من تعزيز م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل وحيث ترتبط امل�����ص��ارف التجارية
االحتياطي بالعمالت الأجنبية وزي��ادة ن�سب ال�سيولة ،بف�ضل مبختلف القطاعات .وق��د عجزت بع�ض ه��ذه امل�صارف عن �سد
ارتفاع �سعر النفط يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وحتويالت ديونها� ،إذ ترتكز معظم �أن�شطتها على التجارة يف املمتلكات ،غري
العاملني يف اخلارج �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا� .أن التداعيات مل تتخط هذا احلد بف�ضل ارتفاع م�ستويات ر�أ�س
ثاني ًا ،بقي تعامل امل�صارف يف منطقة الإ�سكوا حمدود ًا بامل�شتقات املال الأ�سا�سي يف مثل تلك امل�ؤ�س�سات.
املالية املعقدة(�أ) .ثالث ًا ،و�سعت خمتلف فئات امل�ؤ�س�سات املالية
قاعدة ملكية الأ�سهم فيها ،من خالل بناء خمزن ٍ
كاف من ر�أ�س
وبالإ�ضافة �إىل الآثار غري املبا�رشة الناجمة عن الأزمة املالية
املال .ولهذه الأ�سباب ،بقي القطاع امل�رصيف يف منطقة الإ�سكوا يف العاملية ،تعر�ض القطاع امل�رصيف يف املنطقة ل�صدمتني ماليتني
و�ضع قوي يف مواجهة الأزمة املالية.
حمليتني بعد �أن عجزت اثنتان من �أك�بر املجموعات ال�سعودية
و��شرك��ة دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ع��ن ت�����س��دي��د دي��ون��ه��ا .وب��ع��د �أن عجزت
ولكن على غ��رار مناطق �أخ��رى يف ال��ع��امل ،مل ي�سلم القطاع ال�رشكتان ال�سعوديتان عن ت�سديد ال��دي��نُ ،و�ضع م�رصفان يف
وخ�ص�صت �أموال �أ�ضافية لت�سديد
امل�رصيف يف منطقة الإ�سكوا كلي ًا من الأزم��ة و�إن متكن من احلد البحرين حتت �إدارة ال�سلطات ُ
م��ن �آث��اره��ا .ففي منطقة الإ���س��ك��وا ث�لاث فئات م��ن امل�ؤ�س�سات القرو�ض املتعرثة يف �أحد البنوك الرائدة يف �سلطنة عمان.
املالية ،هي امل�صارف التجارية وامل�صارف الإ�سالمية وامل�صارف
اال�ستثمارية ،وقد اختلفت �آث��ار الأزم��ة بني فئة و�أخ���رى .ففي
وامل�صارف التجارية هي الفئة الأقل ت�أثر ًا بالأزمة املالية ،تليها
امل�صارف التجارية ،انهارت م�ؤ�س�سة واح��دة و�أعيد دعم ر�أ�س امل�صارف الإ�سالمية التي تعمل مبا�رش ًة يف �سوق العقارات ،ومن
مالها با�ستخدام الأموال العامة(ب) ،وتعر�ضت م�ؤ�س�سات �أخرى ثم امل�صارف اال�ستثمارية التي تعمل مبا�رش ًة يف الأ�سواق املالية
خل�سائر يف حمفظاتها ج��راء تعاملها املبا�رش مع �سوق قرو�ض حل�سابها اخلا�ص .كما �أن معظم امل�ؤ�س�سات املالية التي واجهت
الرهن العقاري العالية املخاطر وامل�شتقات االئتمانية(ج) .يف حني امل�صاعب نتيجة للأزمة املالية العاملية تقع يف بلدان جمل�س التعاون
�أن ميثاق امل�صارف الإ�سالمية ال ي�سمح باال�ستثمار يف امل�شتقات اخلليجي .وقد يكون ذلك ناجم ًا عن االندماج املايل واالرتباط بني
االئتمانية ت���أث��رت امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لل�رشيعة الإ�سالمية بلدان املجل�س و�سائر بلدان العامل مقارنة ب�سائر البلدان ذات
باملرحلة الثانية من الأزمة ال �سيما يف عام  2009نتيجة لعملها يف االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .ففي الواقع ،عمدت بلدان ،على غرار
�سوق العقارات ،فواجهت انخفا�ض ًا يف الأرباح ،نتيجة النخفا�ض الإمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر ،منذ زمن �إىل ت�أ�سي�س
قيمة اال�ستثمارات العقارية ،وعمدت احلكومة االحتادية �إىل دمج مراكز مالية وهي تتناف�س لال�ضطالع بالدور الريادي �إقليمي ًا يف
�رشكتني رائدتني يف التمويل الإ�سالمي يف الإمارات العربية املتحدة جمال توفري اخلدمات املالية.
(أ) ).Ahmed (2009

(ب) ثاني أكبر مصرف في الكويت ،بنك اخلليج ،أعلن عن خسائر بقيمة  1.3مليار دوالر في املشتقات ،وأعيد بناء رأس ماله.

(ج) ) ،Hasan and Dridi (2010من األمثلة على اخلسائر التي حلقت باملؤسسات املالية ،اخلسارة التي تكبدها بنك أبو ظبي التجاري بقيمة  272مليون دوالر ،وبنك اخلليج الدولي
نتيجة ألعباء عدم التسديد بقيمة  1.3مليار دوالر ،واملؤسسة العربية املصرفية بقيمة  230مليون دوالر ،وشطب أصول بقيمة  446مليون دوالر في مؤسسة اخلليج لالستثمار،
وخسائر سوق قروض الرهن العقاري العالية اخملاطر في شركة قطر للتأمني ،وتراجع املشتقات االئتمانية في  7مصارف سعودية.
(د) ).IMF (2010b
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�إ�صدار ال�سندات يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوعاً والقرو�ض بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا2009-2004 ،
�-21ألف� -إ�صدار ال�سندات2009-2004 ،
(مبليارات الدوالرات)

áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G

¿ÉæÑd

äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG
kÉYƒæJ ÌcC’G

-21باء -القرو�ض بني البلدان2009-2004 ،
(مبليارات الدوالرات)
öüe

Gƒμ°SE’G

ا�ستقرار الطلب العاملي ،تعزيز تدفقات ال�سيولة
�إىل تلك البلدان ،وتزويدها باحليز املايل ال�رضوري
ملكافحة الأزمة املالية ،فمثل هذه اخلطوات تعترب
جزء ًا ال يتجز�أ من جمموعات احلوافز التي تقدمها
االقت�صادات الأكرث تقدم ًا .غري �أن االعتماد املحدود
على التدفقات املالية الدولية يف معظم البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،با�ستثناء الأردن وم�رص،
من العوامل التي جنبت الأ�سواق املالية املحلية
�آثار الأزمة .ف�أ�سواق ال�سندات يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ال تزال يف مراحل البداية،
وال�سندات التي ت�صدرها لي�ست �سوى ن�سبة �ضئيلة
من ال�سندات التي ي�صدرها غريها من الأ�سواق
النا�شئة با�ستثناء لبنان (ال�شكل �-21ألف).
وي�صح الو�ضع نف�سه على القرو�ض بني البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،حيث بقيت التدفقات املالية
بني البلدان �ضعيفة ن�سبي ًا با�ستثناء م�رص (ال�شكل
-21باء) .فحركة ال�سيولة بني البلدان نتيجة
للقرو�ض بقيت منخف�ضة �أو حتى �شبه غائبة يف
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .غري �أن هذا الواقع من
العوامل التي خففت �إىل حد ما من تداعيات الأزمة.

واو -الدين العام

املصدر :صندوق النقد الدولي ،تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي.2009 ،

هاء� -أ�سواق ال�سندات
تعر�ضت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
لأ�سو أ� ال�صدمات املالية اخلارجية منذ عقود ،ومل
يكن بع�ضها جمهز ًا كفاية ملواجهة الآثار املالية
للأزمة يف ظل �ضعف �أ�سواقه املالية ،ال �سيما �أ�سواق
ال�سندات .ومن العوامل التي ت�سهم يف �إعادة تعزيز
38

�أ�ضعفت الأزمة املالية العاملية يف عام 2008
املكا�سب املحققة يف العقد املا�ضي نتيجة لتخفيف
�أعباء الدين يف بع�ض البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا .وقد تعر�ضت البلدان ملخاطر تراكم
ديون جديدة وحدوث �أزمات يف �سعر ال�رصف
ب�سبب نظام �سعر ال�رصف الثابت ،متهد ل�صدمات
مالية خارجية ،وارتفاع كلفة خدمة الدين ،وتراجع
ال�صادرات .كما �أن هيكلية الدين العام يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا تبني مدى تعر�ض كتلة الدين
وت�أثره بالتغريات املفاجئة يف تدفقات ر�أ�س املال
ويف �أ�سعار ال�رصف ،كما ح�صل خالل الأزمة املالية
العاملية الأخرية .فخدمة الديون املقومة بالعمالت
الأجنبية ال ترتبط بتوجه ال�سيا�سات النقدية
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دوالر �إىل  51.1مليار دوالر يف لبنان ومن 113
مليار دوالر �إىل  143مليار دوالر يف م�رص  ،ومن
 8.7مليار دوالر �إىل  12.8مليار دوالر يف اليمن� .أما
يف اجلمهورية العربية ال�سورية والعراق ،فيبدو �أن
عبء الدين العام بقي حتت ال�سيطرة على الرغم من
الأزمة املالية احلالية.

واملالية على ال�صعيد املحلي فح�سب ،بل تتوقف
على نتائج �سيا�سات �سعر ال�رصف ،وتدفقات ر�أ�س
املال (ال�صادرات ،وحتويالت العمال ،واال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ،وا�ستثمارات احلافظة) �إىل كل
بلد من البلدان الأع�ضاء .فعلى البلدان الأع�ضاء
�أن ت�سعى �إىل اعتماد املجموعة املثلى من ال�سيا�سات
املالية والنقدية ،مبا ينعك�س على ترتيبات �أ�سعار
ويت�ضح من اجلدول � 12أي�ض ًا �أن الدين العام
ال�رصف املعمول بها ،وكيفية تعزيز مناعة تلك
البلدان ملواجهة �أي �أزمات مالية خارجية حمتملة ا�ستمر يف االرتفاع يف البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا ،با�ستثناء الكويت واململكة العربية
على مثال الأزمة املالية العاملية يف عام .2008
ال�سعودية يف الأعوام اخلم�سة املا�ضية .كما �إن
وتخ�ضع ن�سب الدين املقومة بالعملة املحلية يف عبء الدين يف كل من الإمارات العربية املتحدة
كل من الأردن ولبنان وم�رص ل�سعر فائدة متغري .وقطر تفاقم كثري ًا على �أثر الأزمة املالية ،وتراجع
بالتايل ،ميكن لل�سلطة النقدية املخت�صة �أن ترفع التدفقات املالية ،والأزمة العقارية يف دبي (الإطار
�أ�سعار الفائدة �أو تخف�ضها ،مبا ينعك�س على القدرة  ،)3وبروز العديد من نقاط ال�ضعف يف القطاع
على حتمل الدين و�سعر ال�رصف ،ال �سيما �إذا كان املايل .ومن العوامل التي �أ�سهمت يف زيادة الدين
البنك املركزي غري م�ستقل متام ًا ،كما هي احلال يف جمموعة حلول الإنقاذ التي اعتمدتها �أبو ظبي لدعم
البلدان املذكورة .ويف هذه احلالة تبقى قدرة البنك اقت�صاد دبي وجتنب االنهيار املايل واالقت�صادي
املركزي على الت�صدي لل�صدمات اخلارجية /الكامل .فارتفع جمموع الدين العام يف الإمارات
الداخلية ،مثل ال�صدمات الناجمة عن الأزمة املالية العربية املتحدة من  3.9مليار دوالر يف عام 2007
العاملية الأخرية ،من خالل ا�ستخدام �سعر الفائدة� ،إىل  13.8مليار دوالر يف عام  ،2009كما ارتفع يف
وهو �أكرث الأدوات املالية فعالية ،حمدودة ب�سبب قطر من  6.6مليار دوالر يف عام � 2007إىل 33.14
املخاوف من الآثار املحتملة لرفع �أ�سعار الفائدة مليار دوالر يف عام  .2009وكان ارتفاع معدل
على خدمة الدين العام الداخلي يف ظل �سعر ال�رصف الدين يف كل من البحرين وعمان �أقل ،فازداد من
 3.5مليار دوالر يف عام � 2007إىل  5.4مليار دوالر
الثابت وح�ساب ر�أ�س املال املفتوح.
يف عام  2009يف البحرين ومن  3.1مليار دوالر �إىل
ويت�ضح من اجلدول � 12أن الدين العام ا�ستمر  3.5مليار دوالر يف ُعمان (ال�شكل �-22ألف).
يف االرتفاع يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
�أ�سهم االرتفاع يف معدالت منو الناجت املحلي
تنوع ًا ،با�ستثناء اجلمهورية العربية ال�سورية ورمبا
العراق يف الأعوام اخلم�سة املا�ضية .كما �إن عبء الإجمايل احلقيقي ،ولو بقدر حمدود ،يف التخفيف
الدين يف الأردن وال�سودان ولبنان وم�رص واليمن من �آثار ارتفاع الدين العام على البلدان ذات
تفاقم على �أثر الأزمة املالية وتنا ُق�ص تدفقات ر�أ�س االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،مع �أن كتلة الدين يف
املال �إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .جميع هذه البلدان يف حالة ارتفاع (ال�شكل -22
فازدادت كتلة الدين من  12.6مليار دوالر �إىل  15.1باء) .ففي م�رص ،ارتفع الدين العام بالأرقام
مليار دوالر يف الأردن ومن  38.2مليار دوالر �إىل املطلقة ،غري �أنه يبدو يف تراجع �إذا ما ح�سب
 43.8مليار دوالر يف ال�سودان ومن  41.9مليار بالن�سبة التي ي�شكلها من الناجت املحلي الإجمايل
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البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
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الدين العام يف منطقة الإ�سكوا2009-2005 ،
ن�سبة الدين العام من الناجت املحلي الإجمايل
الدين العام (مليون دوالر)
(بالن�سبة املئوية)
2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

3 938
3 551
3 162
6 674
7 714
71 262

8 230
3 222
2 995
15 060
8 385
63 268

3 384 2 603
3 729 4 100
3 533 2 926
7 511 8 755
8 433 9 534
97 352 122 720

12 614 11 455
84 078 82 832
38 270 32 505
99 921 89 478
41 950 40 298
11 349 106 111
8 767 7 793

13 208
79 727
40 484
93 853
47 053
12 439
9 792

15.1 9.7 10.1 9.5 13 860
15.2 19.3 23.6 30.6 5 474
5.0 7.6 9.6 9.5 3 578
15.0 9.4 13.2 20.6 33 141
5.3 6.9 8.3 11.8 7 680
13.3 18.5 27.3 39.6 60 261

26.4
27.1
6.7
39.5
6.9
16.3

20.5 11.5 11.9 15.4 20.3 12 399 10 116 96 301 123 941 15 063

10 605
78 180
29 435
71 165
38 413
10 048
7 053

15 137
66 901
43 869
93 173
51 106
14 325
12 801

83.5
60.0
105.5
211.8
179.5
111.9
46.4

77.4
50.6
89.3
198.4
179.9
98.8
40.8

74.2
40.5
82.3
175.3
167.8
87.1
40.4

62.3
30.5
69.8
108.5
159.5
76.6
36.4

66.1
29.1
80.2
141.6
152.1
76.2
51.0

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 85.2 77.7 95.4 105.0 114.1 42 624 40 851 39 909 370 473 33 533
55.3 47.1 56.8 63.6 70.8 55 023 50 967 49 539 494 413 48 597
جمموع منطقة الإ�سكوا
املصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،وصندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية.

(اجلدول  ،)12حيث تراجعت ن�سبة الدين من
 87.1يف املائة يف عام � 2007إىل  76.2يف املائة يف
عام  2009من الناجت املحلي الإجمايل .ويف الفرتة
نف�سها ،تراجعت ن�سبة الدين من الناجت املحلي
الإجمايل يف الأردن من � 74.2إىل  66.1يف املائة،
ويف العراق من � 175.3إىل  141.6يف املائة ،ويف
لبنان من � 167.8إىل  152.1يف املائة .غري �أن هذا
التح�سن يف ن�سبة الدين من الناجت املحلي الإجمايل
يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ميكن �أن
يتبدد ما مل ت�سارع هذه البلدان �إىل اعتماد �سيا�سات
مالئمة لإدارة الديون .واليمن هو البلد الوحيد
الذي �شهد ارتفاع ًا يف ن�سبة الدين من الناجت املحلي
الإجمايل من  40.4يف املائة يف عام � 2007إىل  51يف
املائة يف عام  2009يف حني مل ت�سجل هذه الن�سبة
تغري ًا ملحوظ ًا يف ال�سودان (اجلدول .)12
ويف جمموعة البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا ،ت�شهد كل من الإمارات العربية املتحدة
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والبحرين وقطر ارتفاع ًا يف جمموع الدين العام
�سواء بالقيمة املطلقة �أم بالن�سبة التي ي�شكلها هذا
الدين من الناجت املحلي الإجمايل .فبني عامي 2007
و ،2009ارتفعت ن�سبة الدين من الناجت املحلي
الإجمايل من � 9.7إىل  26.4يف املائة يف الإمارات
العربية املتحدة ،ومن � 19.3إىل  27.1يف املائة
يف البحرين ومن � 9.4إىل  39.5يف املائة يف قطر.
وتراجعت هذه الن�سبة من � 7.6إىل  6.7يف عمان
ومن � 18.5إىل  16.3يف املائة يف اململكة العربية
ال�سعودية .ومل ت�شهد الكويت تغري ًا ملحوظ ًا يف
ن�سبة الدين من الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة
قيد الدرا�سة .غري �أن ن�سبة الدين من الناجت املحلي
الإجمايل يتوقع �أن ترتاجع يف العديد من البلدان
ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا خالل العامني املقبلني
عندما تبد أ� معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي بالتح�سن على �أثر االرتفاع املتوقع يف
�أ�سعار النفط و�إيراداته ،وارتفاع �أ�سعار العقارات
يف عدد من تلك البلدان .غري �أن كتلة الدين العام
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الشكل .22

الدين العام يف منطقة الإ�سكوا2009-2005 ،
�-22ألف -الدين العام
(مبليارات الدوالرات)

›´ƒª
Gƒμ°SE’G

äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

kÉYƒæJ ÌcC’G

-22باء -ن�سبة الدين العام من الناجت املحلي الإجمايل
(بالن�سبة املئوية)

äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

›´ƒª
Gƒμ°SE’G

kÉYƒæJ πbC’G

äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

kÉYƒæJ ÌcC’G

äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

kÉYƒæJ πbC’G

املصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،وصندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية.

تبقى يف حالة ارتفاع� ،سواء �أكان بالأرقام املطلقة
�أم بالن�سبة التي ي�شكلها هذا الدين من الناجت
املحلي الإجمايل على الرغم من ارتفاع �أ�سعار النفط
و�إيراداته (ال�شكل -22باء).
ويبني ال�شكل  23م�ساهمة تدفقات ر�أ�س املال،
ال �سيما تدفقات حتويالت العاملني يف اخلارج
واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف خدمة الدين العام
يف منطقة الإ�سكوا .فبني عامي  2005و،2009
مل يتجاوز جمموع الأموال الواردة �إىل جمموعة
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا  100مليار دوالر ،يف
حني تراوح جمموع الدين العام بني  500و600
مليار دوالر .ومع �أن جمموع هذه التدفقات يبقى
حمدود ًا �إذا ما ح�سب بالن�سبة التي ي�شكلها من
جمموع الدين العام ،يعترب عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف
خدمة الدين العام يف بع�ض احلاالت مثل الأردن
ولبنان وم�رص واليمن .و�أي تراجع �إ�ضايف
حمتمل يف تدفقات ر�أ�س املال �إىل البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا قد ي�ضعف قدرة هذه البلدان على
�سد دينها وحتى على الوفاء بالتزامات خدمة
هذا الدين ،وي�شكل خطر ًا على اقت�صادات هذه
البلدان ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل �أزمة على �صعيد
ميزان املدفوعات و�سد الدين العام ،يف البلدان
التي ال تزال تعتمد نظام �سعر ال�رصف الثابت،
ال �سيما الأردن ولبنان واليمن.

الشكل .23

م�ساهمة تدفقات ر�أ�س املال يف خدمة الدين يف
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
(مباليني الدوالرات)

ΩÉ©dG øjódG
QÉªãà°S’G
öTÉÑŸG »ÑæLC’G
äÓjƒëàdGh

املصدر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،والبنك الدولي ،مؤشرات التنمية العاملية ،واألونكتاد ،إصدارات
مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.
مالحظة :مجموع تدفقات رؤوس األموال هو تدفقات االستثمار األجنبي املباشر زائد تدفقات التحويالت.

زاي -امليزان اخلارجي و�سيا�سات �سعر
ال�صرف
يرتاجع ميزان احل�ساب اجلاري يف بلدان منطقة
الإ�سكوا منذ عام  .2008وقد ق ّدر جمموع فائ�ض
احل�ساب اجلاري الإجمايل لهذه البلدان بحواىل
 38مليار دوالر يف عام  ،2009بعد �أن كان 264
مليار دوالر يف عام � ،2008أي �أنه �سجل انخفا�ض ًا
حاد ًا بن�سبة  85يف املائة .غري �أن �أداء النمو يف عام
 2009مل يت�أثر حتى يف البلدان الأع�ضاء التي تعاين

أي تراجع إضافي
محتمل في تدفقات
رأس املال إلى البلدان
األعضاء في اإلسكوا
قد يضعف قدرة هذه
البلدان
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فائ�ض احل�ساب اجلاري يف عام  ،2009بحيث
ميزان احل�ساب اجلاري يف منطقة الإ�سكوا،
الشكل .24
ُقدر جمموع الفائ�ض يف بلدان جمل�س التعاون
( 2009 -2007مبليارات الدوالرات)
اخلليجي بنحو  56مليار دوالر يف عام  ،2009بعد
�أن كان  242مليار دوالر يف عام  ،2008م�سج ًال
بذلك انخفا�ض ًا حاد ًا بن�سبة  77يف املائة (ال�شكل
 .)24و�س ّبب انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام يف عام
 2008تناق�ص ًا حاد ًا يف ال�صادرات ،انعك�س �سلب ًا
على احل�ساب اجلاري ،و�أدى �إىل انخفا�ض ن�سبة
فائ�ض امليزان التجاري لل�سلع من الناجت املحلي
äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG
äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG
الإجمايل الإ�سمي (ال�شكل  .)25كما �ساهم �ضعف
k ÉYƒæJ πbC’G
k ÉYƒæJ ÌcC’G
�أ�سواق الأ�صول العاملية يف تراجع فائ�ض ح�سابات
املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى مصادر وطنية.
الدخل .وانخف�ضت ن�سبة فائ�ض احل�ساب اجلاري
عجز ًا كبري ًا يف احل�ساب اجلاري ،وذلك بف�ضل من الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي يف جميع بلدان
الفائ�ض يف ح�ساب ر�أ�س املال ،الذي حال دون جمل�س التعاون اخلليجي.
و�صول التداعيات �إىل ميزان املدفوعات �أو �أ�سعار
وكان من املتوقع �أن يرتاجع معدل التجارة
ال�رصف .ويف �أواخر ت�رشين الثاين/نوفمرب
 2009قدرت ن�سبة تغطية الواردات من االحتياطي ال�صايف باخلدمات يف خمتلف بلدان جمل�س التعاون
بالعمالت الأجنبية بنحو � 8أ�شهر يف م�رص و 11.2اخلليجي ما عدا البحرين .فبالرغم من انخفا�ض
�شهر ًا يف الأردن ،على �أ�سا�س االحتياطي ال�صايف التدفقات املالية ،ومنها حتويالت العاملني الأجانب،
يف كل من البلدين .وقدرت الن�سبة بنحو � 21.5إىل خارج هذه البلدان ،بقيت �أف�ضل مما كانت عليه
�شهر ًا يف لبنان و� 14.8شهر ًا يف اليمن ،على يف عام  .2007كما انخف�ضت �إيرادات ا�ستثمارات
�أ�سا�س االحتياطي الإجمايل يف كل من البلدين .بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف اخلارج ،فتقل�ص
و�إزاء االنتعا�ش املحتمل يف الطلب اخلارجي ،كان فائ�ض احل�ساب اجلاري يف هذه البلدان .وقدرت
من املتوقع �أن ي�سجل معدل ال�صادرات ال�صايف ن�سبة فائ�ض احل�ساب اجلاري من الناجت املحلي
حت�سن ًا طفيف ًا يف عام  2010مقارنة مبعدل عام الإجمايل الإ�سمي بنحو �صفر يف املائة يف ُعمان،
 .2009ومن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا التي و 3.3يف املائة يف البحرين ،و 7.8يف املائة يف اململكة
�سجلت عجز ًا يف احل�ساب اجلاري يف عام  2009العربية ال�سعودية ،و 9يف املائة يف قطر ،و 24يف
الأردن ،والإمارات العربية املتحدة ،واجلمهورية املائة يف الكويت .والإمارات العربية املتحدة هي
العربية ال�سورية ،وال�سودان ،وم�رص ،واليمن .البلد الوحيد الذي �سجل عجز ًا بن�سبة  4.6يف املائة.
غري �أن الإمارات العربية املتحدة واجلمهورية
و�شهد ميزان احل�ساب اجلاري يف البلدان ذات
العربية ال�سورية هما البلدان الوحيدان اللذان
�سجال ما كان متوقع ًا من فائ�ض يف احل�ساب االقت�صادات الأكرث تنوع ًا عجز ًا قدره  18مليار
الفائض في حساب
دوالر يف عام  ،2009مقابل فائ�ض قدره  23مليار
اجلاري يف عام .2010
رأس املال حال دون
دوالر يف عام ( 2008ال�شكل  .)24فاالنخفا�ض
وصول التداعيات إلى
و�أدى انخفا�ض �سعر النفط وتراجع �صادراته احلاد يف فائ�ض احل�ساب اجلاري يف العراق بني
ميزان املدفوعات أو
أسعار الصرف
وارتفاع الإنفاق احلكومي� ،إىل انخفا�ض حاد يف عامي  2008و ،2009وتفاقم العجز يف احل�ساب
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امليزان التجاري وميزان احل�ساب اجلاري يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي2010-2005 ،
البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

الإمارات العربية املتحدة

املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى مصادر وطنية.
مالحظة )e( :أرقام تقديرية.

اجلاري يف ال�سودان ،هما من العوامل التي �ساهمت
يف تدهور و�ضع ميزان احل�ساب اجلاري .ويف حني
كان من املتوقع حت�سن ن�سبة العجز يف احل�ساب
اجلاري من الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي يف
الأردن واليمن يف عام  ،2009بقي على حاله يف �سائر
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا (ال�شكل
 .)26و�سجل كل من امليزان التجاري واحل�ساب
اجلاري عجز ًا يف عامي  2009و 2010يف البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،با�ستثناء العراق
وفل�سطني ،حيث �أتى الفائ�ض نتيجة للم�ساعدات
الأجنبية يف عامي  2008و.2009
وبالرغم من الأزمة املالية العاملية ،مل يواجه
�أي بلد من البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
�أزمة يف �سعر ال�رصف .ويف ذلك دليل على �أن هذه

البلدان مل ت�ستنفد االحتياطي بالعمالت الأجنبية
الالزم لدعم �أنظمة �سعر ال�رصف الثابتة� ،أو
ال�سترياد ال�سلع واخلدمات ال�رضورية لتلبية
الطلب املحلي ،حتى يف ظل العجز يف احل�ساب
اجلاري .ويبدو �أن هذا الو�ضع �سي�ستمر على
حاله يف عام � ،2011إذ ُي�ستبعد اندالع �أزمة يف
ميزان املدفوعات ،حتى ولو ت�أثر ب�ضعف احل�ساب
اجلاري .ففي الأردن ولبنان وم�رص ،ميكن �أن
ي�ساهم االحتياطي املرتاكم بالعمالت الأجنبية ،يف
تخفيف �آثار ال�صدمات اخلارجية املحتملة .وقد
يتمكن ال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية من
احلفاظ على اال�ستقرار بفر�ض �ضوابط على تداول
يتح�سن احل�ساب
ويتوقع �أن
العمالت الأجنبيةُ .
ّ
اجلاري يف اليمن نتيجة لت�صدير الغاز الطبيعي
امل�سيل ،وقد �صدرت �أول �شحنة يف ت�رشين الثاين/
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امليزان التجاري وميزان احل�ساب اجلاري يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً2010-2005 ،

الشكل .26

م�صر

العراق

الأردن

لبنان

فل�سطني

ال�سودان

اجلمهورية العربية ال�سورية

اليمن

املصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا ً إلى مصادر وطنية.
مالحظة )e( :أرقام تقديرية.

ال�سورية بن�سبة  0.5يف املائة ،ويف ال�سودان بن�سبة
 7.3يف املائة ،ويف لبنان بن�سبة  22.7يف املائة ،ويف
م�رص بن�سبة  1.0يف املائة ويف اليمن بن�سبة  5.7يف
املائة (ال�شكل .)26

نوفمرب يف عام  .2009و�سجلت جميع البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا عجز ًا يف احل�ساب
اجلاري مقي�س ًا بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي
الإجمايل الإ�سمي يف عام  ،2010با�ستثناء العراق
حيث بلغ فائ�ض احل�ساب اجلاري  10يف املائة
وبقي �سعر ال�رصف الإ�سمي يف البلدان
وفل�سطني حيث بلغ  0.1يف املائة .وقدر العجز يف
الأردن بن�سبة  3.8يف املائة ،ويف اجلمهورية العربية الأع�ضاء يف الإ�سكوا على حاله خالل الأزمة املالية
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الشكل .27

�سعر ال�صرف الإ�سمي واحلقيقي الفعلي يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي2010-2000 ،
البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

الإمارات العربية املتحدة

املصدر :تقديرات اإلسكوا.
مالحظة NEER :سعر الصرف اإلسمي الفعلي REER ،سعر الصرف احلقيقي الفعلي.

العاملية يف عام  2008وما بعدها .وا�ستمرت كل
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بربط �سعر �رصف
عملتها بالدوالر ما عدا الكويت التي عمدت �إىل ربط
عملتها ب�سلة من العمالت .وحافظ الأردن ولبنان
على ربط �سعر �رصف عملتهما بالدوالر ،يف حني
حافظت اجلمهورية العربية ال�سورية على ربط
عملتها بحقوق ال�سحب اخلا�صة .ومن بني البلدان
الأع�ضاء ،اليمن هو البلد الوحيد الذي خف�ض قيمة
العملة الوطنية مقابل الدوالر بن�سبة  2.5يف املائة
يف مطلع عام  .2009وعلى الرغم من قرار بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي يف قمة عام  2008القا�ضي
ب�إن�شاء احتاد نقدي لدول املجل�س يف كانون الثاين/
يناير  ،2010ما زالت العقبات تعرت�ض اتخاذ مثل
هذه اخلطوة .ويف عام  ،2006قررت ُعمان �سحب
ع�ضويتها من االحتاد ،وتبعتها الإمارات العربية

املتحدة يف عام  .2009وقد رغب وا�ضعو ال�سيا�سات
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف اعتماد العملة
املوحدة تدريجي ًا ،ودرا�سة اجلدوى الفنية مقابل
املزايا االقت�صادية الناجتة منها والتي تبني مدى
�أهميتها خالل الأزمة املالية العاملية.
يت�ضمن ال�شكل  27تقديرات �أ�سعار ال�رصف
الإ�سمية واحلقيقية الفعلية يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي .ف�سعر ال�رصف الإ�سمي الفعلي هو
م�ؤ�رش �سعر ال�رصف الأجنبي املرجح جتاري ًا.
و�سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي هو امل�ؤ�رش املعدل
لي�شمل معدالت ت�ضخم الأ�سعار اال�ستهالكية(. )10
فبني عامي  2008و 2009تقلب �سعر ال�رصف
الإ�سمي مع تقلب الدوالر مقابل اليورو (انظر �أي�ض ًا
ال�شكل �-2ألف) يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
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�سعر ال�صرف الإ�سمي واحلقيقي الفعلي
يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً،
2010-2000
م�صر

العراق

الأردن

لبنان

ال�سودان

اجلمهورية العربية ال�سورية

اليمن

املصدر :تقديرات اإلسكوا.
مالحظة :سعر الصرف اإلسمي واحلقيقي الفعلي في
العراق مرجح مقابل الدوالر فقط ،والبيانات حول التضخم
في العراق والواليات املتحدة اس ُتخدمت لتقدير سعر الصرف
احلقيقي الفعلي.

46

التي تربط عملتها بالدوالر .ويف الكويت �أدى ربط
العملة الوطنية م�ؤخر ًا ب�سلة من العمالت �إىل �شيء
من اال�ستقرار يف �سعر ال�رصف .وبعد ارتفاع قيمة
�سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي يف عام ،2008
انعك�س االجتاه يف عام  2009يف كل بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي ،نتيجة للرتاجع ال�رسيع يف
م�ستوى الأ�سعار مقابل عمالت �رشكائها التجاريني
الأ�سا�سيني ،مما ي�شري �إىل حت�سن القدرة التناف�سية
لل�صادرات غري النفطية لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي يف عام  .2009ويبدو �أن عمالت بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ت�ستقر على م�ستويات
متقاربة من حيث �سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي
للمرة الأوىل منذ عام  2006با�ستثناء قطر والكويت.
ويت�ضمن ال�شكل  28تقديرات ل�سعر ال�رصف
الإ�سمي واحلقيقي الفعلي يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .ف�سعر ال�رصف الإ�سمي
الفعلي يف م�رص م�ستقر منذ عام  2004على الرغم
من ارتفاع قيمة العملة الوطنية م�ؤخر ًا مقابل
الدوالر ،يف حني بد�أت قيمة �سعر ال�رصف احلقيقي
الفعلي باالرتفاع يف عامي  2009و 2010نتيجة
لالرتفاع ال�رسيع يف معدالت الت�ضخم املحلي .وبعد
�سل�سلة من العمليات الهادفة �إىل رفع قيمة الدينار
العراقي ،ي�ستقر �سعره احلقيقي الفعلي على
م�ستوى مرتفع منذ عام  .2007ويف الأردن ارتفع
�سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي للدينار منذ عام
 2008بالرغم من انخفا�ض �سعر ال�رصف الإ�سمي
الفعلي .ولوحظ اجتاه مماثل يف اجلمهورية العربية
ال�سورية .كما �شهد لبنان ارتفاع ًا طفيف ًا يف �سعر
ال�رصف احلقيقي الفعلي للرية منذ عام .2007
�أما يف ال�سودان ،فتقلب �سعر ال�رصف الإ�سمي
واحلقيقي الفعلي خالل الفرتة نف�سها .ويف اليمن،
ا�ستمر �سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي باالنخفا�ض
مقابل ارتفاع �سعر ال�رصف الإ�سمي الفعلي على
الرغم من االنحراف الطفيف يف هذا االجتاه بعد
عام .2009
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تتالقى البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من حيث
اجتاهات �سعر ال�رصف الإ�سمي واحلقيقي الفعلي،
با�ستثناء ال�سودان والعراق واليمن .ويف حالة
البلدان الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ،ي�شكل
التقارب يف االجتاهات عام ًال �إيجابي ًا �إذ يخدم التكامل
االقت�صادي واملايل ،ويعزز �إمكانية �إن�شاء االحتاد
النقدي املحتمل� .أما يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا ،فقد ي�سبب ارتفاع �سعر ال�رصف
احلقيقي الفعلي م�شكلة يف الأردن واجلمهورية
العربية ال�سورية وم�رص واليمن� ،إذ يحتمل �أن
ي�ضعف القدرة التناف�سية لأ�سعار ال�صادرات.
واالرتفاع يف �سعر ال�رصف احلقيقي الفعلي يف معظم
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا م�ؤخر ًا ي�شري �إىل احتمال
وقوع خ�سارة كبرية يف ال�صادرات غري النفطية ،هذه
ال�صادرات ال�رضورية ل�ضمان التنوع االقت�صادي
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ولتعزيز التنمية
االقت�صادية يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا.

حاء -ال�سيا�سة املالية والنقدية
اختلفت طريقة ت�صدي ال�سيا�سة املالية للأزمة
املالية العاملية بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
ففي عام  ،2009اعتمدت بلدان جمل�س التعاون
الشكل .29

اخلليجي �سيا�سات مالية تو�سعية� ،إذ كانت ت�سجل
فائ�ض ًا مالي ًا مرتفع ًا منذ عام  .2002ونتيجة لهذه
ال�سيا�سات� ،سجل امليزان املايل لهذه البلدان كلها
تقريب ًا تراجع ًا .فبعد �أن كان متو�سط الفائ�ض
املايل لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي  12يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل يف عام � ،2008سجل
امليزان املايل عجز ًا بن�سبة  5يف املائة يف عام 2009
(ال�شكل �-29ألف) .وركزت امليزانيات الأخرية
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على اال�ستثمار
يف البنية الأ�سا�سية وال�صحة والتعليم واخلدمات
االجتماعية .ويف ال�سنة املالية ُ ،2009قدرت ن�سبة
نفقات احلكومة املركزية بن�سبة  27يف املائة من
الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي يف الإمارات العربية
املتحدة ،و 25.2يف املائة يف البحرين ،و 43يف املائة
يف ُعمان ،و 33يف املائة يف قطر ،و 38يف املائة يف
الكويت ،و 40.6يف اململكة العربية ال�سعودية� .إال
�أن البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا اعتمدت
�سيا�سات مالية �أكرث حتفظ ًا بحكم �ضيق احليز املايل
و�ضعف الإيرادات احلكومية و�أعباء الدين العام
(ال�شكل -29باء) .ويف ال�سنة املالية  ،2010ا ُتخذت
تدابري التق�شف املايل خا�صة يف الأردن وال�سودان
والعراق واليمن من �أجل التحكم بالعجز املايل .ومن
املتوقع �أن ت�ؤثر تدابري التق�شف �سلب ًا على التنمية

احل�ساب اجلاري وامليزان ال�ضريبي للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2010-2005 ،

�-29ألف -البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً
(الن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل)

-29باء -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
(الن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل)

…QÉ÷G ÜÉ°ù◊G ¿Gõ«e
‹ÉŸG ¿Gõ«ŸG
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املصدر :صندوق النقد الدولي ،اإلحصاءات املالية الدولية ،ومصادر وطنية ،وتقديرات اإلسكوا.

47

الفصل الثاني

الشكل .30

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

�أ�سعار الفائدة العامة يف بع�ض البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا2010-2008 ،
(بالن�سبة املئوية)
البحرين

م�صر

الأردن

الكويت

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

الإمارات العربية املتحدة

املصدر :البنك املركزي األردني ،واملصرف املركزي لإلمارات
العربية املتحدة ،ومصرف البحرين املركزي ،ومصرف قطر
املركزي ،وبنك الكويت املركزي ،والبنك املركزي املصري،
ومؤسسة النقد العربي السعودي.
مالحظة Repo rate :معدل اتفاقات إعادة الشراء.
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االجتماعية يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا وخا�صة على ال�صحة والتعليم و�أ�سواق
العمل يف عام  .2011ويف ال�سنة املالية ُ ،2009قدرت
نفقات احلكومة املركزية بن�سبة  24يف املائة من
�إجمايل الناجت املحلي الإ�سمي يف ال�سودان ،و25.4
يف املائة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،و 30.2يف
املائة يف اليمن ،و 36.0يف املائة يف م�رص ،و 36.8يف
املائة يف لبنان ،و 40.1يف املائة يف الأردن.
وبا�ستثناء قطر ،حيث ظل الت�ضخم مرتفع ًا
حتى �أواخر عام  ،2008واجهت ال�سلطات النقدية
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا الأزمة املالية العاملية
بالعمل على تخفيف القيود النقدية ،وتخفي�ض
�أ�سعار الفائدة العامة منذ �أيلول�/سبتمرب ،2008
وتخفي�ض احلد الأدنى املطلوب الحتياطي امل�صارف
التجارية لت�شجيع الإئتمان امل�رصيف واال�ستثمار
و�ضمان توفر ال�سيولة (ال�شكل  .)30وترافق
تخفيف القيود النقدية مع تدابري �أخرى ا ُتخذت
حلماية الأنظمة امل�رصفية يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا من اال�ضطرابات املالية .و ُت�ستثنى من هذه
التدابري م�رص التي مل يعمد م�رصفها املركزي �إىل
تخفي�ض �أ�سعار الفائدة قبل الت�أكد من انخفا�ض
معدل الت�ضخم يف البلد يف �شباط/فرباير .2009
و ُت�ستثنى �أي�ض ًا قطر التي مل تلج�أ �إىل تخفيف القيود
النقدية �أثناء الأزمة �أو بعدها للحد من �آثار الأزمة
على اقت�صادها املحلي ،مع �أن ال�سلطات القطرية
تدخلت مبا�رشة يف ال�سوق املالية الحتواء �آثار
الأزمة عن طريق �ضخ الأموال يف امل�صارف و�رشاء
حافظاتها .و�إىل جانب تخفيف القيود النقدية،
اع ُتمدت تدابري �أخرى للت�صدي للأزمة املالية العاملية،
منها تقدمي الدعم املايل وامل�ؤ�س�سي للقطاع املايل.
وقدمت الإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت
الدعم املايل املبا�رش مليزانيات امل�صارف التجارية.
كما اتخذ الأردن والإمارات العربية املتحدة
والبحرين وقطر والكويت وم�رص واململكة العربية
ال�سعودية عدة تدابري ل�ضمان الودائع امل�رصفية.
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و�إزاء نظام تثبيت �سعر ال�رصف وفتح ح�ساب
ر�أ�س املال ،يجد امل�رصف املركزي �صعوبة يف تنفيذ
�سيا�سات نقدية فعالة ويف �إدارة ال�سيولة يومي ًا .و�إذا
كان نظام تثبيت �سعر ال�رصف يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا قد حقق �أهدافه املرجوة يف املا�ضي،
�أي �ضمان ا�ستقرار املعامالت التجارية واملالية
واال�ستثمارية املنفذة بالعمالت الأجنبية ،فهو اليوم
يت�سبب مب�شاكل يف ظل رفع ال�ضوابط عن ح�ساب
ر�أ�س املال .ف�إزاء زيادة حترير ح�سابات ر�أ�س املال،
جتد ال�سلطات النقدية �صعوبة يف �إدارة ال�سيولة
املحلية واملعرو�ض النقدي� ،إذ ال ميكنها التحكم كلي ًا
بالقاعدة النقدية التي تت�ألف من جمموع املبالغ النقدية
قيد التداول �إ�ضافة �إىل ودائع امل�صارف التجارية يف
امل�رصف املركزي .وال ميكن �أن يتحكم امل�رصف
املركزي بالقاعدة النقدية ما مل ميلك القدرة على اتخاذ
تدابري غري مبا�رشة للتحكم بنطاق التو�سع النقدي.
الشكل .31

ويبني ال�شكل  31م�سار النمو يف ر�صيد املعرو�ض
النقدي الوا�سع ومنو القاعدة النقدية من حيث منو
املعرو�ض النقدي الوا�سع وم�ستوى االحتياطي
بالعمالت الأجنبية يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي( )11بني عامي  2007و .2010ويف حني
�أن النمو يف املعرو�ض النقدي الوا�سع �سجل تراجع ًا
حاد ًا يف كل من الإمارات العربية املتحدة والبحرين
و ُعمان وقطر والكويت منذ الربع الأخري من عام
 ،2008حافظ على نوع من اال�ستقرار يف اململكة
العربية ال�سعودية .ولكن امل�سار ما لبث �أن انقلب،
فانتع�ش النمو يف كل من البحرين وقطر اعتبار ًا
من الربع الثالث من عام  .2009ومن الوا�ضح
وجود رابط بني م�ستوى االحتياطي بالعمالت
الأجنبية والنمو يف القاعدة النقدية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي ،با�ستثناء ُعمان واململكة العربية
ال�سعودية ،مما يدل على �أن تدفق الأموال �إىل اخلارج

امل�ؤ�شرات النقدية لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي2010-2007 ،
البحرين

الكويت

ُعمان

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

الإمارات العربية املتحدة

املصدر :اإلسكوا ،استنادا ً إلى مصادر وطنية.
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امل�ؤ�شرات النقدية يف البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوعاً2010-2007 ،
م�صر

العراق

الأردن

لبنان

فل�سطني

ال�سودان

اجلمهورية العربية ال�سورية

اليمن

املصدر :اإلسكوا ،استنادا ً إلى مصادر وطنية.
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�أدى �إىل �إ�ضعاف النمو يف القاعدة النقدية قبل الربع
الأخري من عام  2008الذي بلغت فيه الأزمة املالية
العاملية �أ�شدها.
وبا�ستثناء الكويت واململكة العربية ال�سعودية،
يحتمل �أن ي�سبب االنكما�ش النقدي املحلي يف �سائر
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بع�ض امل�شاكل يف
امل�ستقبل القريب .ويبني ال�شكل  32الفرق املتناق�ص
بني منو املعرو�ض النقدي الوا�سع ومنو القاعدة
النقدية من حيث املعرو�ض النقدي الوا�سع .وي�شري
هذا الفرق �إىل �ضعف الإقرا�ض يف النظام امل�رصيف
و�إىل �رصامة �رشوط الت�أمني يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي .ويبدو �أن التدابري الرامية �إىل
تخفيف القيود النقدية وتوفري ال�سيولة الإ�ضافية
وتوفري الدعم املايل للقطاع امل�رصيف قد ا�س ُتعملت
كلها يف �سبيل �إجراء الت�صحيحات يف ميزانيات
القطاع امل�رصيف .ومل تحُ دث هذه التدابري حتى
الآن �أي ت�أثري على الطلب املحلي .وما زالت امل�شكلة
الرئي�سية تكمن يف تدهور �أ�سعار الأ�صول وخا�صة
�أ�سعار العقارات التي تدفع القطاع امل�رصيف �إىل
ت�صحيح ميزانياته با�ستمرار.
ويبني ال�شكل  32م�سار منو ر�صيد املعرو�ض
النقدي الوا�سع يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا ومنو القاعدة النقدية من حيث منو املعرو�ض
النقدي الوا�سع وم�ستوى االحتياطي بالعمالت
الأجنبية للفرتة من � 2007إىل  .2010وبا�ستثناء
ال�سودان ،حافظ االحتياطي بالعمالت الأجنبية على
م�ستويات جيدة يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
ويالحظ �أن الأردن ولبنان �سجال تراكم ًا يف
تنوع ًاُ .
االحتياطي بالعمالت الأجنبية ،مرده يف لبنان �إىل
تدفق ر�أ�س املال الأجنبي �إىل البلد .وكان التو�سع
النقدي املحلي �ضعيف ًا يف ال�سودان والعراق على
الرغم من النمو املعتدل الذي بد�أ يف البلدين يف عام
� .2009إال �أن �سائر البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا �شهدت انكما�ش ًا نقدي ًا حملي ًا يف عام  ،2009مع
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�أن اليمن �شهد ارتفاع ًا وا�ضح ًا يف تراكم االحتياطي
منذ كانون الثاين/يناير  .2010ويف حال ا�ستمر
االنكما�ش النقدي �إىل جانب اال�ضطراب ال�سيا�سي
الذي �ساد م�ؤخر ًا يف اليمن ،فيحتمل �أن يجد هذا
البلد �صعوبة �أكرب يف خدمة ديونه ويف احلفاظ على
�سعر ال�رصف الثابت املربوط بالدوالر ،مما ي�ؤدي
�إىل �أزمة يف ميزان املدفوعات .لذلك على البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا �أن تتوخى احلذر يف
مواجهتها للأزمة املالية العاملية .ومل يت�أثر القطاع
اخلا�ص �سوى قلي ًال بالتدابري املحدودة الآيلة �إىل
تخفيف القيود النقدية .ونظر ًا �إىل التخفي�ضات
املعتدلة ن�سبي ًا يف �أ�سعار الأ�صول يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،مل يكن للقطاع امل�رصيف
دافع لإجراء الت�صحيحات يف امليزانية .ويف حال
تبني �أن الت�صحيحات ال�صارمة التي أُ�جريت على
�أ�سعار الأ�صول يف امل�صارف التجارية يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي �ستطال �آثارها البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،فهذه البلدان
�ست�شهد املزيد من االختالل يف االقت�صاد الكلي،
وهي ترزح �أ�ص ًال حتت عبء الدين العام ،والعجز
يف احل�ساب اجلاري ،واحليز املايل ال�ضيق ،وندرة
الإيرادات النفطية ،ونظام �سعر ال�رصف الثابت.

طاء -اللمحة العامة والآفاق
ت�شهد بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �ضعف ًا يف
�أداء �سوق الأوراق املالية والقطاع العقاري ،وت�أخر ًا
يف تنفيذ امل�شاريع يف القطاع اخلا�ص ،وتراجع ًا يف قيمة
املمتلكات التجارية وال�سكنية .غري �أن بع�ض �صانعي
ال�سيا�سات يعتربون �أن الأ�س�س االقت�صادية التي
ت�ستند �إليها البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا
هي �أ�س�س متينة وقوية .ويف حني �أن هذا التفا�ؤل
قد ال يكون مبني ًا على �أ�س�س �صحيحة ،فهو يعطي
دافع ًا مهم ًا التخاذ قرارات اقت�صادية ثاقبة ب�ش�أن
اال�ستهالك واال�ستثمار .ويف عام � ،2009سجلت
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي منو ًا يف الناجت املحلي

ويتوقع
الإجمايل احلقيقي بلغ متو�سطه  0.1يف املائةُ ،
�أن يرتفع �إىل  4يف املائة يف عام  2010و�إىل  4.2يف
املائة يف عام  .2011ومن �أ�سباب �ضعف النمو لعام
 2009التقيد ال�رسيع بتخفي�ض ح�صة �إنتاج البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا من الإنتاج الإجمايل يف الأوبك،
وحتديد ًا ح�صة �إنتاج الإمارات العربية املتحدة
وقطر والكويت واململكة العربية ال�سعودية .ونظر ًا
�إىل ا�ستعداد ال�سلطات املالية لتقدمي الدعم املايل،
مل ينخف�ض الطلب املحلي لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي مع انخفا�ض معدل منو الناجت املحلي
الإجمايل� .أما البلدان الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي وغري الأع�ضاء يف الأوبك ،فقد �شهدت
انخفا�ض ًا طفيف ًا يف النمو يف عامي  2009و.2010
وتبني �أن ثقة امل�ؤ�س�سات وامل�ستهلكني ظلت وطيدة يف
اقت�صادات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على الرغم
من مواطن ال�ضعف يف بع�ض القطاعات االقت�صادية
وحتديد ًا القطاع العقاري والقطاع املايل .وتتوقف
الأو�ضاع االقت�صادية يف عام  2011على�( :أ) انتعا�ش
الطلب اخلارجي والداخلي و�أ�سعار النفط اخلام؛
(ب) واال�ستمرار يف اتخاذ التدابري املالية الفعالة؛
(ج) وعدم الإفراط يف ت�صحيح ميزانيات خمتلف
الكيانات االقت�صادية �أي امل�صارف التجارية
وامل�ؤ�س�سات والأ�رس.
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بعض صانعي
السياسات يعتبرون أن
األسس االقتصادية التي
تستند إليها البلدان
ذات االقتصادات األقل
تنوعا ً هي أسس متينة
وقوية

�أما البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
ف�أبدت مناعة يف الأداء رغم ما خلفته الأزمة املالية
العاملية من تداعيات .ففي عام  ،2009بلغ متو�سط
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف هذه
البلدان  5.2يف املائة .ومع �أن هذه البلدان قد تواجه
م�شاكل يف احل�ساب اجلاري ،ويعاين معظمها من
العجز ،ظل الطلب الداخلي يف حالة منو وظل ح�ساب
ر�أ�س املال ي�سجل فائ�ض ًا يف العديد من البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .ومل تخ�ضع البلدان
امل�صدرة للنفط من بني البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا �أي اجلمهورية العربية ال�سورية
وال�سودان والعراق وم�رص واليمن حل�ص�ص
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الإنتاج املحددة يف الأوبك ،فتفادت بذلك االنخفا�ض
احلاد يف �إنتاج النفط اخلام .وبف�ضل تدين م�ستوى
التكامل املايل لهذه البلدان وقلة االعتماد على
ال�صادرات ال�صناعية و�أ�سواق ر�أ�س املال ،بقيت
هذه املجموعة مبن�أى عن الآثار الأولية للأزمة املالية
العاملية .ويف حني ت�أثرت ال�صادرات �إىل الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي كثري ًا جراء هذه الأزمة،
بقي الت�أثري االقت�صادي واملايل ال�شامل على البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا حمدوداً .ومبا �أن
هذه البلدان ال تتعر�ض كثري ًا للأ�سواق النقدية
الدولية ،ظلت ال�سيولة متوفرة يف معظمها ولو
بكميات حمدودة .وت�أثر القطاع العقاري قلي ًال يف
هذه البلدان با�ستثناء لبنان حيث وا�صلت �أ�سعار
العقارات ارتفاعها يف عام  2009حتى عام .2010
كما ال ميكن حتقيق النمو والتنمية يف البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا �إال �إذا ا ُتخذت تدابري
جذرية ملعاجلة بع�ض امل�سائل مثل معدالت البطالة
املرتفعة واملزمنة والقدرات الإنتاجية املنخف�ضة
وزيادة النمو الذي يقوده القطاع اخلا�ص .وتتوقف
الأو�ضاع لعام  2011على�( :أ) انتعا�ش الطلب
الداخلي واخلارجي وخا�صة من الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي واقت�صادات جمل�س التعاون
اخلليجي؛ (ب) وتوفري احتياطي ٍ
كاف ملواجهة
النق�ص املحتمل يف العمالت الأجنبية؛ (ج) اتخاذ
ويتوقع �أن
تدابري مالية فعالة بدعم دويل و�إقليميُ .
يبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف
البلدان ذات الإقت�صادات الأكرث تنوع ًا  5.4يف املائة
يف عام  2010و 5.7يف املائة يف عام .2011

 -1البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً:
تقييم قطري
حتتل قطر املكانة الأوىل بني بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي من حيث معدالت النمو ،فقد بلغ
معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل ن�سبة  8.6يف
املائة يف عام  .2009وحافظت قطر على معدل منو
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مرتفع يف الناجت املحلي الإجمايل بف�ضل اال�ستثمار
امل�ستمر يف قطاع الطاقة والبنية الأ�سا�سية
احل�رضية .كما �أن قطر هي �أكرب م�صدر للغاز
الطبيعي امل�س ّيل يف العامل ،وهذا املوقع �ساعدها
على احلفاظ على هام�ش �إيجابي يف املجموع ال�صايف
لل�صادرات .وكان من املتوقع �أن يبلغ معدل منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف عام 2010
ن�سبة  13.4يف املائة بف�ضل فعالية اال�ستثمار
وقوة ال�صادرات ودعم الت�صحيحات يف ميزانيات
امل�صارف التجارية ،كما ُيتوقع �أن يتح�سن النمو يف
عام  2011ليبلغ  14يف املائة .ومقارنة بعام ،2008
�سجل امل�ستوى العام للأ�سعار انخفا�ض ًا �رسيع ًا
ّ
و ُقدر معدل الت�ضخم اال�ستهالكي لعام 2009
بن�سبة  4.9-يف املائة مقابل  15.2يف املائة يف عام
 .2008وهذا االنخفا�ض يف الأ�سعار كان نتيجة
النخفا�ض �أ�سعار الأغذية والإيجارات .وقد ا�ستمر
هذا الرتاجع يف الأ�سعار الذي بد أ� يف عام 2009
حتى عام  2010حيث ُقدر معدل الت�ضخم املتوقع
بن�سبة  1.6-يف املائة ،ويتوقع �أن يرتفع يف عام
 2011ليبلغ  1يف املائة.
و�شهدت الإمارات العربية املتحدة والكويت
واململكة العربية ال�سعودية انخفا�ض ًا يف معدل منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف عام .2009
وهذا االنخفا�ض مل ي� ِأت نتيجة ل�ضعف الطلب
الداخلي بل النخفا�ض القدرة على �إنتاج النفط
وفق ح�ص�ص الإنتاج يف الأوبك .وبلغ مع ّدل منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للكويت ن�سبة
 4.6يف املائة يف عام  .2009و�إىل جانب تدين �إنتاجالنفط اخلام ،ي�ساهم �ضعف القدرة على تكرير
منتجات الوقود وتراجع هوام�ش الربح يف القطاع
املايل يف �إ�ضعاف النمو .وبعد ا�ستئناف الأن�شطة
اال�ستثمارية يف قطاع الطاقة ويف ظل النمو امل�ستقر
يف الطلب الداخلي ،من املتوقع �أن يبلغ مع ّدل منو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  4.4يف املائة يف عام
 ،2010و�أن ينخف�ض قلي ًال �إىل  3.6يف املائة يف عام
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 .2011وق ّدر معدل الت�ضخم اال�ستهالكي بن�سبة 4
يف املائة يف عام  2009مقابل  10.6يف املائة يف عام
 .2008وكان من املتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم يف
عام  3.5 2010يف املائة نتيجة لالنتعا�ش االقت�صادي
الكامل املتوقع ،و 3.2يف املائة يف عام .2011
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية  0.6يف املائة
يف عام  ،2009على �أثر االنخفا�ض يف �إنتاج النفط
اخلام عم ًال بقرار الأوبك ب�ش�أن تخفي�ض ح�ص�ص
الإنتاج� .إال �أن منو الطلب الداخلي ظل م�ستقر ًا
بف�ضل جمموعة احلوافز املالية اال�ستثنائية التي
قدمتها احلكومة .كما �أبدى القطاع العقاري يف
البلد مناعة ومل يت�أثر بالتطورات التي �شهدتها
�سائر البلدان يف جمل�س التعاون اخلليجي .وكانت
اململكة العربية ال�سعودية من البلدان القليلة التي
مل ت�شهد انخفا�ض ًا يف �أ�سعار امل�ساكن يف عام . 2009
وبقي القطاع املايل نا�شط ًا ن�سبي ًا عقب حترير
ال�سوق املالية م�ؤخراً ،مما �شجع امل�ستثمرين
الأجانب لدخول ال�سوق .وكان من املتوقع �أن
ينتع�ش االقت�صاد يف عامي  2010و ،2011بحيث
يبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
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 3.4يف املائة يف عام  2010و 3.8يف املائة يف عام
 .2011كما �شهد االقت�صاد ال�سعودي انخفا�ض ًا
يف امل�ستوى العام للأ�سعار يف عام  2009حيث بلغ
معدل الت�ضخم اال�ستهالكي  5.1يف املائة مقابل 9.9
يف املائة يف عام  .2008وهذا االنخفا�ض يف الأ�سعار
جاء على �أثر تراجع �أ�سعار ال�سلع دولي ًا و�إقليمي ًا.
ومن املتوقع �أن ي�سجل م�ستوى الأ�سعار مزيد ًا من
االنخفا�ض يف عامي  2010و 2011حيث ُيتوقع �أن
يبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي  4.9يف املائة يف عام
 2010و 4.5يف املائة يف عام .2011
وانخف�ض معدل منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي يف الإمارات العربية املتحدة بن�سبة 1.9
يف املائة يف عام  .2009ومن �أ�سباب هذا االنخفا�ض
تراجع ال�صادرات ال�صافية نتيجة لتخفي�ض �إنتاج
النفط اخلام عم ًال بقرار الأوبك .و�إزاء هذا الواقع،
ُقدمت جمموعة من احلوافز املالية يف عامي 2009
و� ،2010أهمها الدعم املايل للطلب املحلي يف �أبو
ظبي .ويف ظل العالقات التي تربط دبي بالأ�سواق
الأخرى وانفتاحها على التطورات الدولية يف
االقت�صاد الكلي ،ت�أثرت دبي بالأزمة املالية العاملية
التي �أحدثت هبوط ًا مفاجئ ًا يف �أن�شطة القطاعني

«�صدمة دبي» :اختالف يف وجهات النظر
اإلطار .3
�أعلنت دبي �أنها كلفت �صندوق دبي للدعم املايل ب�أن يبد أ� ب�إعادة املنطقة ،وكانت �إع���ادة جدولة ال��دي��ون من اخل��ي��ارات املطروحة.
هيكلة �رشكة دبي العاملية يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2009و�أحدث ورافق «�صدمة دبي» تباين يف املعلومات لأن توقعات حكومة دبي
ه��ذا الإع�ل�ان �صدمة يف ا أل���س��واق املالية العاملية ب�سبب معلومات بدت مناق�ضة لتوقعات حاملي ال�سندات الدوليني .و�أف�ضل خيار
�أف��ادت حينذاك ب���أن خطة �إع��ادة الهيكلة �ست�شمل مطالبة حاملي حلكومة دبي كان الرتكيز على �أهدافها الطويلة ا ألج��ل و�صياغة
ال�سندات «بتجميد الديون» ملدة �ستة �أ�شهر .وجنحت دبي يف جمع جمموعة �شاملة من حلول �إعادة الهيكلة� .أما من وجهة نظر حاملي
 15مليار دوالر يف عام  2009من خالل �إ�صدار �سندات ا�شرتاها ال�سندات الدوليني ،فعندما يتوقف ت�سديد الدين ،يكون يف ذلك دليل
امل�رصف املركزي للإمارات العربية املتحدة وامل�صارف التجارية يف على ال�ضعف وعدم الثقة .وميكن �أن ي�ؤدي �أي ت�أخري ولو ب�سيط يف
�أبو ظبي .ويندرج ت�أ�سي�س �صندوق دبي للدعم املايل يف �شهر متوز /ت�سديد الديون �إىل تفاقم خماطر التخلف عن الدفع قانون ًا .ومع �أن
يوليو � 2009أي�ض ًا يف �إطار اجلهود التي تبذلها دبي لإعادة هيكلة «�صدمة دبي» �أحدثت خ�ضة كبرية ،فهي بقيت دون «�صدمة ليمان»
امل�ؤ�س�سات الرائدة فيها بطريقة منظمة وملواجهة التحديات الناجمة التي حدثت يف عام .2008
عن الأزم��ة املالية العاملية .و�أ�صبحت هذه اجلهود معروفة جد ًا يف
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املايل والعقاري ويف قطاع البناء .ويبدو �أن ثقة
امل�ؤ�س�سات وامل�ستهلكني بقيت وطيدة يف عام ،2010
بحيث تعطي دافع ًا لتوقع االنتعا�ش .وكان من
املتوقع �أن ينتع�ش االقت�صاد من خالل حتقيق معدل
منو قدره  2.7يف املائة يف عام  2010و 3.2يف املائة
يف عام  .2011وب�سبب االنخفا�ض ال�رسيع يف �أ�سعار
امل�ساكن واملمتلكات التجارية وانخفا�ض �أ�سعار
ال�سلع دولي ًا ،بلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي 1.6
يف املائة يف عام  ،2009مقابل  12.3يف املائة يف عام
 ،2008وكان من املتوقع �أن ينخف�ض �إىل  0.3يف
املائة يف عام  2010و�إىل  1يف املائة يف عام .2011
و�سجلت البحرين و ُعمان ،وهما ع�ضوان يف
جمل�س التعاون اخلليجي وغري تابعني لع�ضوية
الأوبك ،منو ًا طفيف ًا يف الناجت املحلي الإجمايل يف
عام  .2009ففي البحرين بلغ معدل النمو احلقيقي
 3.1يف املائة عقب زيادة �إنتاج النفط اخلام .و�أعطى
اال�ستثمار امل�ستمر يف قطاعي الطاقة والأملنيوم،
زخم ًا حلالة الركود يف القطاعني املايل والعقاري.
ومن املتوقع �أن ي�ؤدي انتعا�ش الطلب الداخلي �إىل
رفع معدل النمو .وح�سب التوقعات� ،سيبلغ معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  4يف املائة يف
عام  2010و 3.8يف املائة يف عام  .2011وبلغ معدل
الت�ضخم اال�ستهالكي لعام  2.8 2009يف املائة
مقابل  3.5يف املائة يف عام  ،2008ويف هذا املعدل دليل
على بع�ض اال�ستقرار يف امل�ستوى العام للأ�سعار.
وكان من املتوقع �أن ي�ستمر هذا اال�ستقرار بحيث
ينخف�ض معدل الت�ضخم اال�ستهالكي �إىل  2.2يف
املائة يف عام  ،2010و 1.9يف املائة يف عام .2011
وبلغ معدل النمو يف ُعمان  3.6يف املائة يف عام
 .2009وت�سهم الزيادة الثابتة يف �إنتاج النفط
اخلام والغاز الطبيعي امل�سيل يف تعزيز �إمكانات
النمو .كما �أ�سهمت جمموعة احلوافز املالية التي
قدمتها احلكومة يف تعزيز الطلب الداخلي .ويف
ظل انفتاح القطاع املايل املحدود على الأ�سواق
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املالية الدولية والإقليمية ،كان ت�أثري الأزمة املالية
العاملية حمدوداً ،ومتكن االقت�صاد املحلي من
تفادي التداعيات ال�سلبية للأزمة .و�إذا ا�ستمر
الإنتاج املرتفع للنفط اخلام وللغاز الطبيعي امل�سيل
و�إذا ا�ستمرت �أي�ض ًا التدابري الفعالة يف ال�سيا�سات
املالية ،من املتوقع �أن يحقق االقت�صاد منو ًا مبعدل
 4.3يف املائة يف عام  ،2010و 3.9يف املائة يف عام
 .2011وبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي يف ُعمان
 3.5يف املائة يف عام  ،2009مقابل  12.6يف املائة
يف عام  .2008ومن املتوقع �أن ي�ستمر انخفا�ض
الت�ضخم اال�ستهالكي حيث ُيتوقع �أن يبلغ  2.2يف
املائة يف عام  ،2010و 1.9يف املائة يف عام .2011

 -2البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً:
تقييم قطري
بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف م�رص  5.2يف املائة يف عام  .2009و�أدت جمموعة
احلوافز املالية التي قدمتها احلكومة بقيمة 15
مليار جنيه م�رصي �إىل �إنعا�ش الطلب الداخلي.
ومع �أن �صادرات ال�سلع من م�رص �إىل �أكرب �رشيكني
جتاريني� ،أي الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي،
�سجلت انخفا�ض ًا حاداً ،ومع �أن جتارة اخلدمات
من عائدات قناة ال�سوي�س انخف�ضت� ،سمحت
الزيادة يف �صادرات الغاز الطبيعي والو�ضع القوي
ن�سبي ًا حل�ساب ر�أ�س املال بالتعوي�ض عن ال�ضعف
املحتمل يف و�ضع احل�ساب اجلاري من دون الت�أثري
�سلب ًا على ميزان املدفوعات �أو �سعر ال�رصف.
وا�ستمر تراكم االحتياطي بالعمالت الأجنبية من
دون �أن ت�شكل �ضغط ًا على اجلنيه امل�رصي يف عامي
 2009و .2010و�ساهم انتعا�ش الطلب اخلارجي
وا�ستقرار منو الطلب الداخلي يف ظل جمموعة
احلوافز املالية الثانية التي قدمتها احلكومة لل�سنة
املالية  2010يف حت�سني معدالت النمو ،ومن املتوقع
�أن يبلغ منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  5.5يف
املائة يف عام  .2010و�أدت اال�ضطرابات ال�سيا�سية
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واالجتماعية التي ت�شهدها م�رص حالي ًا �إىل �إعادة الطلب الداخليُ ،يتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم 2.5
النظر يف تقديرات النمو احلقيقي املتوقع لعام يف املائة يف عام  2010و 4يف املائة يف عام .2011
 2011وتخفي�ضها من  6.2يف املائة �إىل حواىل 3.7
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل
يف املائة .و�سجل معدل الت�ضخم اال�ستهالكي يف
م�رص  11.8يف املائة يف عام  2009مقابل  17.1يف احلقيقي يف الأردن  2.3يف املائة يف عام .2009
املائة يف عام  .2008وي�أتي ارتفاع معدل الت�ضخم وقد انخف�ض هذا املعدل ،مقارنة مبا كان عليه يف
نتيجة ل�ضعف اجلنيه امل�رصي مقابل اليورو عام  ،2008حيث بلغ  7.6يف املائة ،وذلك على �أثر
ونتيجة للنمو امل�ستمر يف الطلب الداخلي .وينبغي الركود يف قطاع التعدين والقطاع املايل ،وتباط ؤ�
�أن يتوخى البنك املركزي امل�رصي احلذر يف �إدارة النمو يف الطلب املحلي .و�سعت احلكومة جاهد ًة
الطلب الإجمايل من �أجل التحكم مبعدالت الت�ضخم� .إىل دعم الطلب املحلي من خالل زيادة الإنفاق
�إال �أن معدل الت�ضخم اال�ستهالكي عقب النمو الر�أ�سمايل يف الن�صف الأول من عام .2009
امل�ستمر يف الطلب الداخلي ،يتوقع �أن يبلغ  12.5و�سجلت ال�صادرات من الألب�سة عن طريق املناطق
يف املائة يف عام  2010و 11يف املائة يف عام  .2011ال�صناعية امل�ؤهلة �إىل الواليات املتحدة انخفا�ض ًا
حاداً ،ولكن �أداء ال�صادرات عموم ًا بقي جيد ًا
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بف�ضل ارتفاع ن�سبة ال�صادرات �إىل العراق .و�أدى
يف العراق  4.2يف املائة يف عام  .2009وقد انتع�ش انخفا�ض �أ�سعار الطاقة وتناق�ص املواد الأولية
�إنتاج النفط اخلام بف�ضل اال�ستثمار امل�ستمر يف امل�ستوردة عن طريق املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة
القدرة الإنتاجية ،وعدم ت�أثر العراق بح�صة الإنتاج �إىل تناق�ص يف جمموع الواردات .ونتيجة لذلك،
التي فر�ضتها الأوبك يف عام  .2009ومل يكن تراجع تراجع العجز يف احل�ساب اجلاري ،وانخف�ضت
�إيرادات ال�صادرات النفطية يف العراق حاد ًا كما يف ن�سبته من الناجت املحلي الإجمايل ،بحيث و�صلت
�سائر البلدان الأع�ضاء يف الأوبك .وت�أثر الن�شاط �إىل معدالت عام  .2008وحافظ القطاع العقاري
االقت�صادي �إيجاب ًا بتح�سن الو�ضع الأمني ولو �أنه على و�ضع قوي على �أثر �إعفاء الأ�رس التي ت�شرتي
ال يزال غري م�ستقر ،وباحلوافز املالية الفعالة .كما امل�ساكن من ال�رضيبة احلكومية .وما زال الأردن
بد�أ االقت�صاد العراقي ينوع قدراته الإنتاجية من ُيعترب اقت�صاد ًا ذا حيز مايل حمدود جد ًا نظر ًا �إىل
خالل الرتكيز على التجارة غري النفطية وخا�صة ارتفاع الدين العام املرتاكم وارتفاع �أ�سعار الفائدة
مع الأردن .وانتع�ش ن�شاط القطاع العقاري ،احلقيقية ،والتم�سك ب�سعر ال�رصف الثابت .وتنظر
و�شهد القطاع املايل منو ًا ثابت ًا ولو حمدوداً .وكان احلكومة يف اتخاذ تدابري التق�شف بهدف احلفاظ
من املتوقع �أن ت�سود الظروف االقت�صادية غري على اال�ستقرار املايل .و�أ�صبح تراجع املنح الأجنبية
امل�ستقرة مبا فيها تفاقم العجز املايل يف عام  ،2010م�ؤخر ًا م�صدر قلق �آخر خا�صة و�أن احلكومة غري
�إال �أن االنتعا�ش يف �إنتاج النفط اخلام والطلب قادرة على تقدمي جمموعة �شاملة من احلوافز
ي�سجل
ويتوقع �أن ّ
الداخلي وعودة تدفق اال�ستثمارات الأجنبية �إىل املالية لتن�شيط الطلب املحليُ .
البلد كلها عوامل �سمحت بتوقع منو مبعدل  5يف البلد منو ًا معتد ًال مبعدل  3.1يف املائة يف عام 2010
املائة يف عام  2010و 5.5يف املائة يف عام  .2011ومبعدل  3.5يف املائة يف عام  .2011ويف عام ،2009
وتراجع معدل الت�ضخم اال�ستهالكي �إىل  2.8-يف �سجل امل�ستوى العام للأ�سعار انخفا�ض ًا �رسيع ًا
املائة يف عام  ،2009مت�أثر ًا باالجتاه االنحداري حيث تراجع معدل الت�ضخم اال�ستهالكي �إىل 0.7-
الذي �شهدته املنطقة .ويف ظل النمو املتوقع يف يف املائة بعد �أن كان  13.9يف املائة يف عام .2008
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ينبغي أن يتوخى البنك
املركزي املصري احلذر في
إدارة الطلب اإلجمالي
من أجل التحكم
مبعدالت التضخم
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ال تزال العوامل غير
االقتصادية مثل
االعتبارات األمنية
تتحكم بوضع االقتصاد
وآفاقه في فلسطني
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ومن املتوقع �أن يرتفع م�ستوى الأ�سعار نتيجة
للنمو الثابت يف الطلب املحلي وعوامل خارجية مثل
ويتوقع �أن
�ضعف العملة الوطنية مقابل اليوروُ .
يبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي  4يف املائة يف عام
 2010و 4.2يف املائة يف عام .2011
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان
 8.5يف املائة يف عام  .2009ومنذ �أيار/مايو ،2008
ي�سهم حت�سن الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف جذب
ر�أ�س املال الأجنبي من م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش وحتويالت العاملني والإيرادات ال�سياحية.
ومع �أن �أن�شطة البناء حافظت على �صالبتها� ،سجلت
�أ�سعار العقارات انخفا�ض ًا طفيف ًا يف الن�صف الثاين
من عام  .2010كما
ا�ستمر تراجع العجز يف احل�ساب
ّ
اجلاري والعجز التجاري ،وانخف�ضت ن�سبتهما من
الناجت املحلي الإجمايل ،من غري �أن يحدث ما كان يف
احل�سبان من انخفا�ض يف حتويالت العاملني ب�سبب
الأزمة املالية العاملية والتداعيات ال�سلبية للأو�ضاع
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .و�ساعد فائ�ض
ح�ساب ر�أ�س املال وحتويالت العاملني ،والنمو
امللحوظ يف االحتياطي بالعمالت الأجنبية يف عام
 2009و�صو ًال �إىل عام  ،2010على تعوي�ض العجز
يف احل�ساب اجلاري .و�أدى هذا الفائ�ض �إىل �سل�سلة
من الفوائ�ض يف ميزان املدفوعات .ويبقى من غري
امل�ستبعد ح�صول تباط�ؤ يف الن�شاط االقت�صادي
ب�سبب تدهور الو�ضع املايل و�ضيق احليز املايل
�إ�ضافة �إىل التم�سك ب�سعر ال�رصف الثابت ،وجتدد
اال�ضطرابات ال�سيا�سية .وت�سود البلد خماوف من
تغري الأ�سعار يف قطاع العقارات ،مع �أن االقت�صاد
يتوقع �أن يحافظ على منو حقيقي �إيجابي يف الناجت
املحلي الإجمايل يبلغ معدله  6.9يف املائة يف عام
 2010و�أن يرتاجع قلي ًال يف عام � 2011إىل 5.6
يف املائة .ويف عام  ،2009انخف�ض امل�ستوى العام
للأ�سعار وبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي ن�سبة
 1.2يف املائة مقابل  10يف املائة يف عام .2008
وكما هي احلال يف الأردن ،من املتوقع �أن ي�ؤدي
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ا�ستمرار منو الطلب املحلي وا�ستمرار �ضعف
العملة الوطنية مقابل اليورو �إىل ارتفاع الأ�سعار.
ويتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي 3.1
ُ
يف املائة يف عام  2010و 2.5يف املائة يف عام .2011
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
يف فل�سطني  6.8يف املائة يف عام  .2009وفر�ض
احل�صار املادي والأعمال العدائية امل�ستمرة قيود ًا
�صارمة على الأن�شطة االقت�صادية يف فل�سطني،
كما الرتاجع احلاد يف الأو�ضاع االقت�صادية
الإ�رسائيلية �إىل تداعيات مل ي�سلم منها الو�ضع
االقت�صادي يف فل�سطني .فقد �أحلقت العمليات
الع�سكرية التي نفذتها �إ�رسائيل يف قطاع غزة على
مدى  22يوم ًا يف كانون الأول/دي�سمرب 2008
وكانون الثاين/يناير � 2009أ�رضار ًا ج�سيمة
بر�أ�س املال الب�رشي واملادي .وما زالت جهود �إعادة
البناء ت�صطدم حتى الآن بعدم ا�ستقرار امل�ساعدات
الإمنائية الدولية وب�ضعف البنية الأ�سا�سية املالية
يف فل�سطني .وال تزال العوامل غري االقت�صادية
مثل االعتبارات الأمنية تتحكم بو�ضع االقت�صاد
و�آفاقه يف فل�سطني .و�إزاء توقع ا�ستئناف جهود
�إعادة البناء بدعم �إقليمي ودويلُ ،يتوقع �أن ي�شهد
االقت�صاد انتعا�ش ًا ويحقق منو ًا يف الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي معدله  4.5يف املائة يف عام
 2010و 4.7يف عام  .2011وتراجع معدل ت�ضخم
الأ�سعار اال�ستهالكية �إىل  2.8يف املائة يف عام 2009
مقابل  9.9يف املائة يف عام  .2008ومتا�شي ًا مع
االجتاهات الدولية ،من املتوقع �أن يرتفع امل�ستوى
العام للأ�سعار بحيث ي�صبح معدل الت�ضخم  3.2يف
املائة يف عام  2010و 3.5يف املائة يف عام .2011
وبلغ معدل النمو احلقيقي يف الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي يف ال�سودان  4.5يف املائة يف عام
 .2009وكان للنمو الثابت يف �إنتاج النفط اخلام
وا�ستقرار القطاع الزراعي دور يف حتقيق هذا
النمو على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام
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منو �رسيع يف الطلب املحلي .ونظر ًا لالنتعا�ش
املتوقع يف �أ�سعار النفط اخلام ،كان من املتوقع �أن
يبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 6.2
يف املائة يف عام  2010و 6يف املائة يف عام .2011
وميكن �أن يجذب االقت�صاد املحلي املنيع اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ،ولكن تدفق هذا اال�ستثمار يتوقف
على طبيعة تدابري التحرر االقت�صادي وعلى
�رسعتها .وتراجع معدل الت�ضخم اال�ستهالكي من
 15.2يف املائة يف عام � 2008إىل  2.8يف املائة يف عام
 ،2009وكان من املتوقع �أن يرتفع �إىل  4.3يف املائة
يف عام  2010و 4يف املائة يف عام  .2011واجلدير
بالذكر �أن ارتفاع معدل الت�ضخم يف عام  2008جاء
نتيجة لتخفي�ض الدعم على الوقود.

و�إيرادات ال�صادرات النفطية .كما �شهد ال�سودان
زيادة يف الأموال التي وردت �إىل البلد ،ل�صالح
م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف الزراعة
والطاقة .ومن الناحية النقدية ،فر�ض بنك ال�سودان
املركزي بع�ض القيود على املعامالت بالعمالت
الأجنبية .كما �شهدت منطقتا اخلرطوم وجوبا
م�ؤخر ًا انتعا�ش ًا يف قطاعي اخلدمات والعقارات،
�إال �أن �أداء االقت�صاد عموم ًا ما زال دون امل�ستوى
املتوقع له ب�سبب عوامل حملية وغري اقت�صادية
�أخرى .وظل معدل النمو احلقيقي املتوقع يف الناجت
املحلي الإجمايل حمدود ًا يف عام  2010حيث بلغ
ن�سبة  6.2يف املائة يف ظل النمو املعتدل يف �أ�سعار
النفط اخلام ،وكان من املتوقع �أن يبلغ  6يف املائة يف
عام  .2011وبح�سب التقديرات ،ظل معدل الت�ضخم
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
اال�ستهالكي مرتفع ًا ن�سبي ًا يف عام  2009وبلغ 11.2
ويتوقع �أن ي�ستمر هذا االرتفاع و�أن يبلغ يف اليمن  4.7يف املائة يف عام  .2009ومع �أن �أ�سعار
يف املائةُ ،
معدل الت�ضخم اال�ستهالكي  13.2يف املائة يف عام النفط اخلام تتح�سن منذ �آذار/مار�س ،2009
انخف�ضت فر�ص حتقيق النمو يف الطلب املحلي
 2010و 11يف املائة يف عام .2011
ب�سبب تراجع �إيرادات ت�صدير النفط اخلام عن
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي امل�ستوى الذي كانت عليه يف عام  .2008وبني عمالت
يف اجلمهورية العربية ال�سورية  5.9يف املائة يف بلدان الإ�سكوا ،كانت العملة الوطنية يف اليمن هي
عام  .2009وكان انخفا�ض م�ستويات �إنتاج النفط العملة الوحيدة التي �شهدت تراجع ًا حاد ًا يف قيمتها
اخلام وتراجع �أ�سعاره �أحد العوائق �أمام النمو مقابل الدوالر .ومن العوامل التي �ساهمت يف هذا
االقت�صادي� .إال �أن التوقعات االقت�صادية لعام الرتاجع انخفا�ض �إيرادات �صادرات النفط اخلام
 2010حت�سنت بف�ضل النمو الثابت يف الطلب املحلي �إ�ضافة �إىل التدهور يف الو�ضع املايل .ومل يكن الدعم
والتنفيذ ال�رسيع لتدابري التحرر االقت�صادي الدويل والإقليمي كافي ًا للتخفيف من قيود العمالت
واملايل وخا�صة افتتاح �سوق دم�شق للأوراق املالية الأجنبية والقيود املالية يف �سبيل حتقيق النمو
ويتوقع �أن يبلغ معدل
يف �آذار/مار�س  .2009و�أدت جمموعة من التدابري الثابت يف الطلب املحليُ .
الإ�صالحية تدريجي ًا �إىل تعزيز فعالية التدابري التي منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  3.5يف املائة يف
تتخذها ال�سلطات املالية والنقدية� ،إال �أن االقت�صاد عام  2010و 3.2يف املائة يف عام  .2011وانخف�ض
ما زال يخ�ضع لقيود ب�سبب النق�ص يف العمالت معدل الت�ضخم اال�ستهالكي من  19يف املائة يف
الأجنبية نظر ًا ال�ستمرار القيود املفرو�ضة على عام � 2008إىل  5.4يف املائة يف عام  .2009ويعود
املعامالت بالعمالت الأجنبية .و�صحيح �أن هذه هذا االنخفا�ض �إىل تراجع �أ�سعار ال�سلع .وكان
القيود رمبا �ساعدت على حماية العملة املحلية من املتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم اال�ستهالكي
من خمتلف ال�صدمات املالية اخلارجية ال�سلبية 8.5 ،يف املائة يف عام  2010ب�سبب الظروف التي
�إال �أنها ح ّدت �أي�ض ًا من النطاق الذي ي�سمح بتحقيق تقيد العر�ض مقابل تزايد الطلب املحلي وب�سبب
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االنخفا�ض امل�ستمر يف قيمة العملة الوطنية مقابل
ويتوقع �أن يرتفع معدل
العمالت الدولية الرئي�سيةُ ،
الت�ضخم اال�ستهالكي �إىل  8.9يف املائة يف عام .2011

ياء -الديناميات االجتماعية
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،جنمت
م�ضاعفات اجتماعية وا�سعة النطاق عن الأزمة
املالية العاملية والأزمة االقت�صادية التي تلتها وعن
االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط و�إيراداته ،خا�صة
و�أن املنطقة تعر�ضت ل�صدمتني �أخريني هما ارتفاع
�أ�سعار الأغذية وارتفاع �أ�سعار الوقود .وما هو
متوقع فع ًال هو �أن ي�ؤدي ا�ستمرار االنكما�ش يف
االقت�صاد احلقيقي و�ضعف النمو على �أثر الأزمة
الأخرية �إىل مزيد من ال�صعوبات االجتماعية .ومع
�أن البيانات الدقيقة حول تداعيات االنكما�ش الطويلة
الأجل ال تزال غري وافية للتو�صل �إىل خال�صات
ثابتة ،يبقى من امل�ؤكد �أن �آثار ال�صدمات اخلارجية
تختلف بني فئة و�أخرى من فئات املجتمع ،وي�صيب
�أ�شدها املجموعات ال�سكانية املحرومة .ويف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكواُ ،يق�صد بهذه املجموعات
الفقراء ،وال�شباب ،والعمال املهاجرون (خا�صة
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي) والن�ساء يف
خمتلف املجموعات ال�ضعيفة .يتناول هذا الق�سم
�أحد الأبعاد االجتماعية للأزمة ،من حيث �أثرها على
فر�ص عمل الفئات املحرومة.
و�آثار الأزمة على العاملني املهاجرين تختلف
وتتنوع ،فقد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض حتويالت العاملني
�أو �إىل انعكا�س م�سار الهجرة ح�سب ت�أثري الأزمة
على خمتلف القطاعات واملهن .ويف الفرتات
ال�صعبة ،يكون العاملون املهاجرون الأكرث عر�ضة
للت�رسيح من عملهم ،فيغذي ذلك فيهم ال�شعور
بعدم الأمان .وهذا ال�شعور هو بعد �آخر من الأبعاد
االجتماعية التي ت�ؤثر حتم ًا على اندماج املهاجرين
يف جمتمعات البلدان امل�ضيفة.
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ويف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،تربز
�أهمية اليد العاملة املهاجرة .فقبل الأزمة ،ارتفعت
ن�سبة القوة العاملة الأجنبية يف البلدان الأع�ضاء يف
جمل�س التعاون اخلليجي .وبح�سب �آخر البيانات
املتوفرة من امل�صادر املحلية الوطنية ،بلغت ن�سبة
الرعايا الأجانب من جمموع عدد ال�سكان  81يف
املائة يف الإمارات العربية املتحدة ( )2008و 49يف
املائة يف البحرين ( )2007و 29يف املائة يف ُعمان
( )2007و 69يف املائة يف الكويت ( )2008و27
يف املائة يف اململكة العربية ال�سعودية (،)2008
وبلغت ن�سبة الرعايا الأجانب من جمموع ال�سكان
من الفئة العمرية � 15سنة و�أكرث  89يف املائة يف
قطر ( .)2006وعلى الرغم من اال�ستثمار املكثف
يف تنمية املوارد الب�رشية من �أجل اال�ستفادة من
القوى العاملة املحلية يف القطاع اخلا�ص ،ال تزال
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي تعتمد ب�شدة على
العاملني الأجانب يف القطاع اخلا�ص .و�أدى تو�سيع
القطاع اخلا�ص يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
يف الأعوام القليلة املا�ضية �إىل زيادة الطلب على
القوى العاملة الأجنبية.
وقد انعك�ست �أوىل �آثار الأزمة املالية العاملية على
الأن�شطة الرئي�سية يف القطاع اخلا�ص يف املنطقة،
وخا�صة القطاع املايل وقطاع البناء ،فتوقع املحللون
خ�سائر كبرية ت�صيب فر�ص العمل ،وت�ؤدي �إىل
عودة �أعداد كبرية من العاملني الأجانب من بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ،فتلحق �أ�رضار ًا بالبلدان
امل�ضيفة والبلدان امل�صدرة لليد العاملة من بني
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا وعلى بلدان
يف منطقة �آ�سيا .ومع �أن عدة تقارير �إعالمية �أ�شارت
�إىل عودة العاملني الأجانب �إىل بلدانهم ،مل تظهر
�أي بوادر تفيد بعودة �أعداد كبرية منهم منذ الربع
الثالث من عام  .2009وخري دليل على ذلك هو لبنان
الذي يعتمد كثري ًا على فر�ص العمل يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي وعلى حتويالت العاملني .فلم يكن
عدد العاملني الأجانب الذين عادوا �إىل لبنان مهم ًا،
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الشكل .33

تدفقات حتويالت العاملني

�-33ألف -حتويالت العاملني من بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي2009-2008 ،

-33باء -جمموع التدفقات الإجمالية
التقديرية من بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي2010-2000 ،

-33جيم -جمموع التدفقات التقديرية
�إىل البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوعاً2010-2000 ،

املصدر :البنك املركزي املصري ،وبنك باكستان املركزي ،والبنك
املركزي الفلبيني.

املصدر :تقديرات اإلسكوا استنادا ً إلى بيانات ميزانية املدفوعات
الوطنية.

املصدر :تقديرات اإلسكوا استنادا ً إلى بيانات ميزانية املدفوعات
الوطنية.

�إ�صالح نظام الكفالة يف البحرين
اإلطار .4
ميكن �أن يكون ارتفاع عدد ال�سكان من الذين هم يف �سن العمل ،حول حدود هذه الفرتة ،قام عدد منها وخا�صة البحرين ب�إ�صالح
نتيجة للتحول الدميغرايف ونتيجة لهجرة العاملني الأجانب م�صدر ًا نظام الكفالة .و�أُعلن هذا الإ�صالح يف �أيار/مايو  2009ودخل حيز
للكثري من املنافع ،وهو ُيعرف با�سم «نافذة الفر�ص الدميغرافية»  .التنفيذ يف �آب�/أغ�سط�س  .2009وي�سمح هذا الإ�صالح قيد التنفيذ
�إال �أن احلفاظ على التوازن ال�سكاين بني العاملني الوطنيني للعاملني الأجانب ب�أن يغريوا وظائفهم من دون احلاجة �إىل موافقة
والعاملني الأجانب الذين هم خا�صة يف �سن العمل ،قد �أ�صبح هاج�س ًا �أ�صحاب العمل .وا�صطدم هذا الإ�صالح مبعار�ضة امل�ؤ�س�سات
اجتماعي ًا بارز ًا يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف ظل تناق�ص وال�رشكات التي اعتربت �أنه �سريفع من قيمة الأجور وي�ؤدي بالتايل
فر�ص العمل .ولكي حتافظ هذه البلدان على متا�سكها االجتماعي �إىل امليزة التناف�سية لكلفة اليد العاملة .ورد ًا على هذا الر�أيُ ،نقل
وعلى هويتها الثقافية ،فر�ضت بع�ض القيود على �سيا�ستها ب�ش�أن عن وزير العمل البحريني ماجد العالوي قوله �إنه على ثقة ب�أن هذه
معاملة العاملني الأجانب ،ولكنها �سلكت م�ؤخر ًا اجتاه ًا نحو �إ�صالح املبادرة �ست�ؤثر �إيجاب ًا على البحرينيني الذين يبحثون عن عمل.
بع�ض ترتيبات العاملني الأجانب من خالل �إبداء بع�ض املرونة يف و�أن امل�شكلة يف البحرين لي�ست يف قلة فر�ص العمل ،لأن البلد يزخر
ال�رشوط التعاقدية مع فر�ض قيود �صارمة على فرتة بقاء العاملني بفر�ص العمل ،بل يف تدين الأجور ،وما دام نظام الكفالة �ساري ًا ،لن
الأجانب يف البلد .ويف حني مل تتخذ بلدان جمل�س التعاون �أي قرار يح�صل البحرينيون على زيادة يف الأجور(*).
* Gulf News, 5 May 2009 “New Bahrain labour law stirs hornet’s nest”, available at:
http://gulfnews.com/ news/gulf/bahrain/new-bahrain-labour-law-stirs-hornet-s-nest-1.1963.

و�سجل االحتياطي بالعمالت الأجنبية ارتفاع ًا حتى  ،2009لتعود فتنتع�ش بعد فرتة وجيزة ،وحتديد ًا
عامي  2009و� .2010أما يف حالة البلدان الأخرى يف الربع الثاين من العام نف�سه (ال�شكل �-33ألف).
التي تر�سل القوى العاملة ،فت�شري البيانات
وبا�ستثناء بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
حيثما توفرت �إىل ازدياد التحويالت من بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي �إىل باك�ستان ،وا�ستقرار ت�شري بع�ض الوقائع املجردة بو�ضوح �إىل عدم ت�أثري
التحويالت �إىل الفلبني يف عام  ،2009وانخفا�ض الأزمة املالية على التحويالت املالية للعاملني يف
التحويالت �إىل م�رص يف الربع الأول من عام بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �إىل اخلارج يف عامي
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البلد
الأردن
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
عُ مان
فل�سطني
قطر
الكويت
لبنان
م�صر
اململكة العربية ال�سعودية
اليمن
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معدالت البطالة يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا2009-2004 ،
(بالن�سبة املئوية)
2009 2008 2007 2006 2005 2004

14.7
..
9.0
12.3
16.3
26.8
..
26.8
..
..
..
10.3
5.8
16.2

املصدر :معدالت البطالة مأخوذة من مصادر وطنية.

14.8
..
..
8.0
17.1
18.0
..
23.5
..
..
..
11.2
6.1
16.0

14.0
..
..
8.3
17.3
17.5
..
23.6
0.9
..
..
10.6
6.3
15.7

13.1
..
..
9.2
19.4
15.3
..
21.6
0.5
..
..
8.9
5.6
15.3

12.7
4.0
..
10.9
..
..
..
26.0
..
..
..
8.7
5.0
15.0

12.9
..
..
8.5
..
..
..
24.5
..
..
..
9.4
5.4
14.6

 2008و .2009وت�شري البيانات �إىل �أن جمموع
هذه التحويالت ارتفع من  50مليار دوالر يف عام
� 2008إىل  63مليار دوالر يف عام ( 2010ال�شكل
-33باء)� .إال �أن حتويالت العاملني �إىل البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا انخف�ضت من  20.6مليار
دوالر يف عام � 2008إىل  19.18مليار دوالر يف عام
 ،2009ثم ارتفعت قلي ًال يف عام  2010لت�صل �إىل 21
مليار دوالر (ال�شكل -33جيم) .وال�سبب يف ذلك هو
االنخفا�ض احلاد يف التحويالت الواردة من الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي اللذين هما م�صدر مهم
لتحويالت العاملني �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا .وعلى الرغم من هذا الو�ضع ،ما زال
من املتوقع �أن تبقى حتويالت العاملني لعام 2009
يف م�ستوى مرتفع ،بحيث تبلغ  13يف املائة من الناجت
املحلي الإجمايل يف الأردن و 24يف املائة يف لبنان.
يخ�ضع العاملون الأجانب يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي لنظام الكفالة ،حيث يمُ نع عليهم
�رسح
االنتقال من �صاحب عمل �إىل �آخر .وما �إن ُي ّ
العامل الأجنبي من عمله ويخ�رس كفالة �صاحب
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العمل ،عليه �أن يغادر البلد امل�ضيف .وبد�أت بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ب�إجراء �إ�صالحات يف
�سوق العمل .فقد اتخذت البحرين وقطر والكويت
واململكة العربية ال�سعودية تدابري لإ�صالح نظام
الكفالة يف عام  .2009وقررت البحرين �أن ت�سمح
للعاملني الأجانب ب�أن يغيرّ وا وظائفهم من دون
احلاجة �إىل �إذن من الكفيل .وبعد فرتة وجيزة،
اتخذت الكويت القرار نف�سه .واجلدير بالذكر �أن
خطر البطالة الذي عاد يرتب�ص باليد العاملة املحلية
بعد الأزمة ،دفع �صانعي ال�سيا�سات �إىل الرتكيز من
جديد على ا�سرتاتيجيات "الت�أميم" .ويف عام ،2008
بلغت ن�سبة بطالة ال�سعوديني  9.8يف املائة مقابل
 0.4يف املائة من الأجانب .ويف الإمارات العربية
املتحدة ،بلغت ن�سبة بطالة القوى العاملة الوطنية
ن�سبة  13.8يف املائة مقابل  2.6يف املائة للأجانب.
تدل هذه الوقائع على �أن و�ضع العاملني
الأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كان �أكرث
ا�ستقرار ًا من املتوقع .وميكن �إبداء �أربع مالحظات
حول الو�ضع الراهن� .أوالً ،على الرغم من احتمال
انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل يف �أهم البلدان
امل�صدرة للنفط اخلام� ،أدت زيادة الطلب املحلي
املعتدل �إثر التدابري املالية الفعالة التي ا ُتخذت
حتى الآن �إىل تخفيف ت�أثري الأزمة على �سوق العمل
ومعدالت البطالة .والتزمت بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي بتطبيق �سيا�سة مالية فعالة للعامني
 2009و .2010وثاني ًا ،يتوقع �أ�صحاب العمل
حتو ًال �إيجابي ًا و�شيك ًا يف الأن�شطة االقت�صادية ،وهم
يحاولون احلفاظ على العاملني الأجانب لتفادي
التكاليف امل�ستقبلية التي ترتتب على ا�ستقدام
عاملني جدد .وثالث ًاُ ،نقل العاملون الأجانب يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �إىل املدن التي كانت
�أقل ت�أثر ًا بالأزمة املالية .وتعك�س بيانات التحويالت
ال�صادرة عن بنك باك�ستان املركزي يف عام 2009
ارتفاع ًا يف جمموع التحويالت الواردة من �أبو ظبي
وانخفا�ض ًا يف التحويالت الواردة من دبي .كما
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ت�شري بيانات �أخرى �إىل توجه العاملني الأجانب
نحو قطر واململكة العربية ال�سعودية .ورابع ًا،
ميكن �إجراء ت�صحيحات مرنة يف الأجور لتحقيق
امل�صلحة املتبادلة لأ�صحاب العمل واملوظفني.
مع �أن ظروف العمل �شهدت ا�ستقرار ًا ن�سبي ًا يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ظلت م�س�ألة البطالة
والبطالة املق ّنعة من �أكرب ال�شواغل االجتماعية
واالقت�صادية يف املنطقة (اجلدول  .)13وا�ستمر
االرتفاع املزمن يف معدالت البطالة رغم التح�سن
الطفيف الذي �شهدته م�ؤخر ًا اجلمهورية العربية
ال�سورية واليمن ،ولكن الو�ضع تفاقم يف كل من
الأردن وم�رص واململكة العربية ال�سعودية (ال�شكل
 .)34و�أدى التباط ؤ� االقت�صادي يف عام � 2009إىل
فر�ض مزيد من ال�ضغوط على �سوق العمل كما هو
مبني يف �آخر الأرقام املتوفرة عن البطالة ،وخا�صة يف
الأردن .فبعد �أن انخف�ض معدل البطالة من  13.1يف
املائة يف عام � 2007إىل  12.7يف املائة يف عام ،2008
ارتفع من جديد �إىل  12.9يف املائة يف عام .2009
ويف التقرير ال�صادر عن منظمة العمل الدولية
بعنوان "اجتاهات اال�ستخدام العاملية لعام ،"2011
ت�ؤكد املنظمة على �صحة هذه املالحظات وت�شري �إىل
�أن منطقة ال�رشق الأو�سط مل ت�سجل انخفا�ض ًا يذكر
يف معدل البطالة ما قبل الأزمة (بن�سبة  1يف املائة من
� 2004إىل  ،)2008ثم بلغ هذا املعدل  10.3يف املائة
بعد الفرتة املذكورة وما زال على ارتفاع حالي ًا.
وعندما ُت�صنف البطالة بح�سب الفئات ،تربز م�شكلة
�أخرى يف املنطقة وهي بطالة ال�شباب التي تفوق
ب�أربعة �أ�ضعاف مع ّدل بطالة البالغني .ومن هنا،
�سيعاين ال�شباب من قلة فر�ص العمل يف امل�ستقبل يف
حال مل يتمكن االقت�صاد بعد الأزمة من خلق فر�ص
العمل .وما يعوق عمل ال�شباب ن�سبة �إىل غريهم من
الأ�شخا�ص الأكرب �سن ًا هو تدين م�ستوى مهاراتهم،
وقلة خربتهم املهنية �إ�ضافة �إىل قلة مواردهم
املالية ،وعدم قدرتهم على �إيجاد فر�ص عمل.

الشكل .34

معدل البطالة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
( 2009-2007بالن�سبة املئوية)

املصدر :معدالت البطالة مأخوذة من مصادر وطنية.

وت�شري منظمة العمل الدولية �إىل حت�سن
ب�سيط يف �أرقام العمالة غري امل�ستقرة والفقراء
العاملني يف ال�رشق الأو�سط� ،إذ انخف�ض جمموع
العمالة غري امل�ستقرة بن�سبة  3يف املائة بني عامي
 2000و ،2009وبقي عدد العاملني يف وظائف
غري م�ستقرة حواىل ثلث جمموع القوى العاملة.
والفقراء العاملون هم فئة من العمال يعي�ش �أفراد
�أ�رسهم على �أقل من  1.25دوالر يف اليوم .وكثري ًا
ما ترتافق العمالة غري امل�ستقرة مع انخفا�ض يف
الإنتاجية ،ومبا �أن الأزمة املالية العاملية �أدت �إىل
انخفا�ض الإنتاج للعامل الواحد ،فمن امل ُحتمل �أن
يكون عدد الفقراء العاملني قد ارتفع �أي�ض ًا .ويزداد
الو�ضع �سوء ًا عندما ُيح�سب عدد الفقراء العاملني
مبقيا�س العي�ش على دوالرين يف اليوم� ،إذ بلغت ن�سبتهم
 18.7يف املائة يف عام  ،2009وهي ن�سبة مرتفعة جداً.
ونادرة هي الإح�صاءات الوطنية حول هذا
النوع من الفقر .ولكن بح�سب التقرير العربي
الثالث حول الأهداف التنموية للألفية الذي يتناول
معدالت الفقر عموم ًا ،يتبني �أن املنطقة مل حتقق �أي
تقدم يف احلد من الفقر باملقايي�س الوطنية امل�ستعملة
لقيا�س الفقر .وعندما ُيعتمد يف قيا�س الفقر خط
الفقر الدويل الذي هو العي�ش على  1.25دوالر
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يف اليوم ،يتبني �أن املنطقة �أحرزت تقدم ًا ا�ستمر
حتى عام  2006وتوقف بعدها .و�أي ًا تكن املقايي�س
امل�ستخدمة من الوا�ضح �أن ظروف الفقر مل تتح�سن
مطلق ًا بعد الأزمة .وكان و�ضع اليمن هو الأخطر.
فقد �أدت �أزمة الغذاء والوقود والأزمة املالية
واالقت�صادية يف الفرتة من � 2007إىل � 2009إىل
تبديد كل حت�سن حتقق يف الأعوام الع�رشين املا�ضية
يف اليمن يف جمال احلد من الفقر .فمعدل الفقر يف
اليمن ارتفع يف عام � 2009إىل امل�ستوى الذي كان
عليه يف منت�صف الت�سعينات ،حيث بلغ عدد الفقراء
 42.8يف املائة من جمموع ال�سكان(.)12
وفيما يتعلق بو�ضع املر�أة التي تتواجد يف
جميع الفئات املعر�ضة للمخاطر يف منطقة الإ�سكوا،
�أحزر بع�ض التقدم م�ؤخراً ،لكن حالة عدم امل�ساواة
املوروثة من املا�ضي ال تزال �شائعة .فقد �شهدت
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا عدد ًا من التطورات
الإيجابية نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .ففي
�شباط/فرباير  ،2009قرر الأردن رفع حتفظاته
عن الفقرة الرابعة من املادة  15يف اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .و�أعطت
هذه املبادرة للمر�أة الأردنية حرية احلراك وحرية
اختيار مكان �إقامتها من دون احلاجة �إىل موافقة
زوجها �أو �أي رجل �آخر يف �أ�رستها .وكذلك عينت
اململكة العربية ال�سعودية �أول امر�أة يف من�صب
نائب وزير الرتبية ل�ش�ؤون املر�أة .ويف االنتخابات
العامة يف الكويت يف عام  ،2009ان ُتخبت �أربع
مر�شحات لع�ضوية الربملان .ولكن هذه اخلطوات
بقيت متوا�ضعة �إزاء ال�صعوبات الكبرية التي
تواجه امل�ساواة بني اجلن�سني يف منطقة الإ�سكوا،
خا�صة يف فر�ص العمل ويف �أ�سواق العمل .وحالة
عدم امل�ساواة املتجذرة يف املنطقة منذ ما قبل الأزمة،
تعر�ض املر�أة �أكرث ف�أكرث لآثار ال�صدمات اخلارجية.

�أن البطالة لدى الن�ساء يف ال�رشق الأو�سط كانت
م�ستقرة بن�سبة  17.3يف املائة تقريب ًا يف الأعوام
الثالثة املا�ضية مقابل  8.2يف املائة لدى الرجال.
ويبدو �أن ن�سبة الن�ساء العامالت من جمموع
ال�سكان تتح�سن ببطء �شديد �أي�ض ًا� ،إذ ارتفعت من
 20.3يف املائة يف عام � ،2008إىل  20.5يف املائة يف
عام � ،2009إىل  20.7يف املائة يف عام  ،2010يف حني
ارتفعت ن�سبة العاملني من  67.7يف املائة يف عام
� 2008إىل  68يف املائة يف عام  .2010والأهم من
ذلك �أن م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ارتفعت من
 24.5يف املائة يف عام � 2007إىل  24.8يف املائة يف عام
 ،2009ولكنها بقيت �أقل بكثري من ن�سبة م�شاركة
الرجل التي بلغت  75.5يف املائة يف عام 2007
و 75.6يف املائة يف عام .2009
ومن �أوجه عدم امل�ساواة بني اجلن�سني الفرق يف
الأجور ،والف�صل بني الرجل واملر�أة يف �سوق العمل
والن�شاط االقت�صادي ،ون�سبة الن�ساء �إىل الرجال
يف القطاع غري النظامي والعمالة غري امل�ستقرة،
والتمييز يف املعايري الثقافية ويف الت�رشيعات .وما
زال دور املر�أة يف عملية �صنع القرار �ضعيف ًا� ،سواء
على امل�ستوى العام (يف احلقل ال�سيا�سي) �أو على
امل�ستوى املتو�سط �أو على امل�ستوى الأ�صغر �أو
الأ�رسي .وميكن �أن يتحول عدم توازن القوى
بني املر�أة والرجل ب�سهولة �إىل �ضائقة اقت�صادية
خا�صة يف �أوقات الأزمات.

فلتحليل �أثر الأزمة على كل من املر�أة والرجل،
ال يكفي النظر يف �آلية انتقال هذا الت�أثري من
م�ستوى االقت�صاد الكلي �إىل امل�ستوى املتو�سط
للمتغريات االقت�صادية كالعمالة وغريها ،بل يجب
النظر �إىل �أبعد منها والتعمق يف حتليل و�سائل
الت�صدي للأزمة على �صعيد ال�سيا�سة العامة،
علم ًا ب�أن انعدام امل�ساواة لي�س و�ضع ًا جديد ًا بل
ويبني التقرير ال�صادر عن منظمة العمل الدولية هو موروث منذ قبل الأزمة ولطاملا كان ي�ؤثر �سلب ًا
بعنوان "اجتاهات اال�ستخدام العاملية لعام  "2011على املر�أة.
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فالبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا عموم ًا �أجرت
�إ�صالحات يف ال�سيا�سات االجتماعية طيلة العامني
 2008و .2009وعند و�ضع ميزانية ال�سنة املالية
 ،2009ان�صبت الأولوية املالية حلكومات املنطقة
على الإنفاق على التنمية االجتماعية واالقت�صادية،
وحتديد ًا على التعليم والرعاية ال�صحية ،يف وقت
عملت على تطبيق جمموعة احلوافز للت�صدي
للأزمة املالية العاملية .وعقب ارتفاع معدل الت�ضخم
اال�ستهالكي يف عام � ،2008سارع العديد من
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �إىل اتخاذ تدابري
لت�صحيح الأجور ،ومنها الأردن حيث �أعيد النظر
يف احلد الأدنى للأجور ،ولبنان حيث �أعيد النظر
يف �أجور القطاع العام .ويخطط الأردن لإ�صالح
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بهدف �إن�شاء
�صندوق للبطالة وت�أمني تغطية �أو�سع لل�سكان.
ويف اليمن� ،ساهم ال�صندوق االجتماعي للتنمية
يف تنفيذ م�شاريع اجتماعية .ومع �أن احلكومات
ملتزمة بالإنفاق يف جماالت التنمية االجتماعية ،ال
تزال بع�ض الهواج�س ت�شغل معظم البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ب�سبب تدهور يحتمل �أن
ي�صيب الأو�ضاع املالية ،فيفر�ض قيود ًا من الإنفاق
احلكومي على التنمية االجتماعية .و�صحيح
�أن الإ�صالحات االجتماعية ما قبل الأزمة كانت
مهمة� ،إال �أنها مل تعر االهتمام الالزم للم�ساواة
بني اجلن�سني ،واال�سرتاتيجيات املعاك�سة للتقلبات
االقت�صادية ما بعد الأزمة.
ويف هذا ال�سياق ،من ال�سهل �أن ت�ؤدي �آثار
الأزمة وو�سائل الت�صدي لها على �صعيد ال�سيا�سة
العامة �إىل تعميق الفوارق بني اجلن�سني .فالتدابري
التي اتخذت على �أثر الأزمة مل ت�شمل القطاع غري
النظامي واحتمال تزايد العمالة غري النظامية
والعمالة غري امل�ستقرة .ووفق ًا ملنظمة العمل
الدولية ،بلغت ن�سبة الن�ساء يف العمالة غري امل�ستقرة
 43.7يف املائة يف عام  2009مقابل  29.6يف املائة
للرجال .والواقع �أن التباط�ؤ يف خلق فر�ص العمل

يدفع العاملني �إىل العمل يف القطاع غري النظامي
وغري امل�ستقر ،حيث الأجور منخف�ضة .ومن املتوقع
خا�صة �أن يرتفع معدل العمل يف القطاع غري النظامي
لدى الن�ساء لأن ال�سيا�سات املو�ضوعة تقت�رص
على معاجلة �أو�ضاع القطاعات التي يغلب فيها
عدد الرجال ،كقطاع البناء والقطاعات ال�صناعية
التي تتطلب �أعداد ًا كبرية من الأيدي العاملة.
والعمل يف القطاع اخلا�ص يف املنطقة لي�س مي�رس ًا
للمر�أة ب�سبب النظرة الثقافية والعوائق القانونية
ال�سائدة ،والطريق �إليه تزداد �صعوبة يف الفرتات
الع�صيبة .وتفر�ض املعايري والأدوار القائمة على
التمييز بني اجلن�سني واملتجذرة يف املجتمع العربي
مزيد ًا من القيود على املر�أة وخا�صة املر�أة الأ�شد
فقراً ،يف �سعيها �إىل التوفيق بني دورها يف االقت�صاد
الإنتاجي ودورها يف االقت�صاد التنا�سلي .و�أي
تقييم يتناول الأزمة ،بعيد ًا عن و�ضع املر�أة ،وبعيد ًا
عن الديناميات داخل الأ�رسة واالقت�صاد التنا�سلي
حيث تقوم املر�أة بدورها يف �إجناب الأطفال وتقدمي
الرعاية وتربية الأ�رسة والعمل من دون مقابل،
يبقى تقييم ًا منقو�ص ًا.
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التدابير التي اتخذت
على أثر األزمة لم
تشمل القطاع غير
النظامي واحتمال تزايد
العمالة غير النظامية
والعمالة غير املستقرة

يف اخلتام ،تهدف املعطيات املذكورة �آنف ًا �إىل
تكوين فكرة عامة عن ت�أثري الأزمة على الديناميات
االجتماعية يف الفئات االجتماعية الأكرث ت�أثر ًا
بالأزمة وعلى املر�أة �أي�ض ًا .وتعك�س هذه الق�ضايا
بعد ًا واحد ًا فقط لل�صعوبات التي ميكن �أن يواجهها
الأفراد يف ظل ظروف اقت�صادية ع�صيبة .وال
ميكن �أن تغفل عملية �صنع ال�سيا�سات االقت�صادية
الرامية �إىل الت�صدي لل�صدمات االقت�صادية عن
اجلانب االجتماعي .وال ينبغي �أن ي�صبح النمو
االقت�صادي واال�ستقرار املايل والنقدي الهدف،
بل الو�سيلة لتحقيق رفاه ال�شعوب .وبالتايل ،ال
ميكن ف�صل ال�سيا�سات االقت�صادية عن ال�سيا�سات
االجتماعية ،بل ينبغي �أن تندرج مع ًا يف �إطار منوذج
�إمنائي وا�ضح تكون فيه الأولوية ملعايري حقوق
الإن�سان.
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كاف� -أولويات �سيا�سة االقت�صاد الكلي
وا�سرتاتيجيات اخلروج من الأزمة

من حوافز مالية ،مل ينقذ االقت�صاد من االنكما�ش،
الذي بد�أت مالحمه تظهر على اقت�صادات الواليات
املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي واليابان
وبع�ض االقت�صادات النا�شئة .ومع �أن انخفا�ض
الأ�سعار قد يح�سن القيمة احلقيقية للمداخيل،
يبقى فيه دليل على �ضعف الطلب املحلي بالرغم من
ال�سعي �إىل العمل ب�سيا�سات مالية ونقدية تو�سعية.
كما �أدى انخفا�ض امل�ستوى العام للأ�سعار �إىل
زيادة حقيقية يف الأجور ،ويف معدالت البطالة
العاملية .ومع �أن التدابري ال�رسيعة املتخذة ل�ضبط
التكاليف مبا فيها عمليات الت�رسيح ت�ساهم يف
حت�سني معدالت النمو ،ترتتب عليها تكاليف باهظة
ويحتمل �أن
ال ميكن �إغفالها ملا ت�سببه من البطالةُ .
ي�ؤدي انخفا�ض امل�ستوى العام للأ�سعار �إىل زيادة يف
القيمة احلقيقية لعبء الدين الذي تتحمله امل�صارف
التجارية وكذلك الدين العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل
�أعباء الديون املرتاكمة �سابق ًا من �أ�سعار الأ�صول
العقارية واملالية التي فقدت قيمتها الآن .وبعد
�أن كانت الإجراءات املو�سعة واملكثفة لت�صحيح
امليزانيات ال�سبب الرئي�سي يف الأزمة املالية العاملية،
من املتوقع �أن ي�ستمر العمل بها ولو بقدر �أقل.
وال ميكن حتقيق انتعا�ش دائم �إال من خالل �إجراء
ت�صحيحات ب�سيطة يف ميزانيات امل�صارف التجارية
وامل�ؤ�س�سات والأ�رس .ودور �صانعي ال�سيا�سات هو
يف ت�سهيل هذه الت�صحيحات يف امليزانيات ،بحيث
متر من غري �أثر ي�ضعف الطلب املحلي.

غداة الأزمة املالية العاملية� ،ستواجه البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا العقبات االقت�صادية الكلية
واالجتماعية التالية يف عام �( :2011أ) انخفا�ض
معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل ن�سبي ًا ،وارتفاع
معدالت البطالة ،وانخفا�ض الإيرادات احلكومية
وتفاقم عجز امليزانية؛ (ب) انخفا�ض تدفقات
الأموال الواردة �إليها واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش؛
(ج) انخفا�ض ال�صادرات وتفاقم العجز يف احل�ساب
اجلاري وتزايد ال�صعوبة يف ت�سديد جزء من الدين
املقوم بالعملة الأجنبية؛ (د) تزايد اال�ضطرابات
االجتماعية وال�سيا�سية .وت�سببت الأزمة املالية
احلالية بتزايد العجز يف احل�ساب اجلاري وامليزانية
يف اقت�صادات عدة بلدان �أع�ضاء يف الإ�سكوا .ومبا �أن
هذه الأزمة ترافقت مع �سعر ال�رصف الثابت ،كان
على هذه البلدان �أن ت�صدر العمالت الأجنبية من
عدة م�صادر �إىل جانب ال�صادرات بهدف�( :أ) �سد
الفجوة الكبرية بني ال�صادرات والواردات؛ (ب)
ت�سديد الدين اخلارجي املرتاكم ال�رسيع النمو؛
(ج) ا�ستمرار العمل بنظم ربط �سعر ال�رصف .ويف
حال مل ُت�ص َدر العمالت ال�صعبة يف �أعقاب الأزمة
املالية العاملية� ،سوف يرتاكم الدين اخلارجي غري
الدائم ،مما �س ُيحدث �أزمة يف �أ�سعار ال�رصف .ويف
حال حافظت هذه البلدان على نظام �سعر ال�رصف
الثابت لأي �سبب كان ،ف�سيكون عليها �أن تتخذ
ويتوقع �أن تواجه منطقة الإ�سكوا عقبات
�إجراءات للوقاية من الأزمة من خالل ممار�سة
ُ
االن�ضباط املايل و�إدارة الدين واالحتياطي بالعملة يف االقت�صاد الكلي وعقبات مالية يف عام .2011
الأجنبية بطريقة �سليمة وتفادي ارتفاع �سعر ويف ظل االنتعا�ش البطيء ولكن الثابت الذي
ي�شهده االقت�صاد العاملي عقب الركود الذي يلم
ال�رصف احلقيقي يف امل�ستقبل.
حت�سن اجلو
به منذ الربع الثالث من عام ّ ،2009
ويف �أواخر عام  ،2010بد�أ االقت�صاد العاملي ،االقت�صادي يف الإ�سكوا متحو ًال من الت�شا�ؤم �إىل
بثبات ولو ببطء ،يتعافى من الركود ،حتى ولو التفا�ؤل احلذر .ومن عوامل هذا التحول ارتفاع
بقيت املخاوف من ركود متجدد تلوح يف الأفق� .أ�سعار النفط و�إيراداته .ويف ظل تراجع �أ�سعار
وما اتخذته احلكومات من تدابري للدعم وما قدمته امل�ساكن واملمتلكات العقارية ،قد حتتاج البلدان
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الأع�ضاء يف الإ�سكوا �إىل �إجراء ت�صحيحات يف
امليزانيات على �أ�سا�س االنخفا�ض يف �أ�سعار
الأ�صول .وقد نفت ال�سلطات النقدية يف املنطقة
وجود نق�ص يف ال�سيولة ،مع �أن امل�صارف التجارية
وامل�ؤ�س�سات تعترب �أن نق�ص ال�سيولة هو العقبة
الرئي�سية �أمام �أي انتعا�ش اقت�صادي حمتمل .وما
ت�شري �إليه امل�صارف التجارية بعبارة "�سيولة" هي
"ال�سيولة اخلارجية" للم�صارف التجارية التي
تقرت�ض من خاللها الأموال ،يف حني �أن "ال�سيولة"
بالن�سبة �إىل امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات هي
"ال�سيولة الداخلية" املتمثلة يف االحتياطي النقدي
ويف التدفقات النقدية املتوقعة يف امل�ستقبل .ويكون
النق�ص يف ال�سيولة اخلارجية للم�صارف التجارية
من الأعرا�ض الأوىل للأزمة املالية ويرتافق عادة
ويعالج هذا اخلطر
مع خطر يطال القطاع املايلُ .
بتدخل امل�رصف املركزي الذي ي�ضخ ال�سيولة يف
النظام امل�رصيف .ويف حال وجود نق�ص يف "ال�سيولة
الداخلية" لدى امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات،
ينبغي اعتماد جمموعة خمتلفة من ال�سيا�سات
لأن النق�ص يف ال�سيولة الداخلية يتطلب �إجراء
ت�صحيحات متكّن امل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات
من تخفيف مديونيتها بحيث تتوافق مع قيمة
الأ�صول .وما يدل على احلاجة �إىل �إجراء املزيد
من الت�صحيحات يف امليزانيات هو ت�ضارب وجهات
النظر حول "ال�سيولة" بني امل�صارف املركزية
وامل�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات يف منطقة الإ�سكوا.
و�أظهرت جتارب �سابقة يف الواليات املتحدة
الأمريكية واليابان �أن تخفي�ض �أ�سعار الأ�صول
ي�ستغرق فرتة ترتاوح بني � 18شهر ًا و� 24شهر ًا
ليظهر ت�أثريه على االقت�صاد احلقيقي .فقد بد أ�
تخفي�ض �أ�سعار الأ�صول يف منطقة الإ�سكوا يف
الربع الثاين من عام  ،2008ويتوقع �أن يظهر
ت�أثريه املت�أخر يف الفرتة من الربع الأخري من عام
� 2009إىل الربع الثاين من عام  .2010ويف مثل
هذه احلاالت الطارئة ،ينبغي �أن تتدخل حكومات

البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وتق ّدم ال�سيولة
الالزمة .وجنحت ال�سلطات النقدية واملالية يف
منطقة الإ�سكوا حتى الآن يف حماية القطاع امل�رصيف
للمنطقة على الرغم من ال�ضائقة االئتمانية الناجمة
عن الأزمة املالية العاملية .وينبغي احلفاظ على هذا
الإجناز وتو�سيع نطاقه للتخفيف من وط�أة نتائج
الأزمة املالية العاملية من خالل ت�سهيل �إجراء
الت�صحيحات يف امليزانية .ويف معظم احلاالت،
تتطلب هذه الت�صحيحات دعم ًا مالي ًا قوي ًا .ويف
هذه املرحلة ،قد ُتوجه �أي حوافز نقدية �إ�ضافية
مقدمة ملختلف القطاعات االقت�صادية نحو
تلبية حاجتها �إىل �إجراء ت�صحيحات �إ�ضافية يف
ميزانياتها بد ًال من ا�ستعمالها لدعم الطلب املحلي.
وما زال املوقف املايل القوي �رضوري ًا للحفاظ على
ا�ستقرار الطلب املحلي من �أجل حتقيق منو ثابت.
وكانت املواقف والقيود املالية متباينة جد ًا بني
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وميكن �أن يكون ت�أثري
احلوافز املالية يف بع�ض البلدان حمدود ًا جد ًا لأنه
يح�صل من دون دعم �إقليمي �أو عاملي .ويجب تعزيز
اجلهود الوطنية ملنع �أي قيود مالية على الإنفاق
االقت�صادي واالجتماعي مبا يف ذلك البنية الأ�سا�سية
االقت�صادية واحلماية االجتماعية و�شبكات الأمان
االجتماعي والعمل والتعليم وال�صحة .وال بد من
و�ضع �أطر �إ�ضافية للتعاون العاملي والإقليمي
لتعزيز اجلهود املالية الوطنية التي �ستتغلب على
م�شكلة ت�صحيح امليزانيات بهدف حتقيق الأهداف
الإمنائية يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية.

الفصل الثاني

أن نقص السيولة هو
العقبة الرئيسية أمام
أي انتعاش اقتصادي
محتمل

ويحتمل �أن تواجه البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا،
وال �سيما الأردن والإمارات العربية املتحدة
()13
والبحرين واجلمهورية العربية ال�سورية ولبنان
واليمن التي تعتمد نظام �سعر ال�رصف الثابت وال
تتمتع بحيز مايل وا�سع ،وت�ضم �أ�سواق ًا مالية حتتاج
�إىل التطوير ،املزيد من اخللل يف االقت�صاد الكلي يف
يتعاف االقت�صاد العاملي
امل�ستقبل القريب يف حال مل َ
كلي ًا من الأزمة .ومن �أوجه هذا اخللل�( :أ) احتمال
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وقوع خ�سائر يف االحتياطي بالعمالت الأجنبية املتعرثة) ،والتي ترتافق كلها مع �صعوبات هائلة
ب�سبب ا�ستهالكه يف احلفاظ على ربط �سعر ال�رصف؛ يف دخول �أ�سواق مالية دولية جديدة.
(ب) تزايد العجز يف احل�ساب اجلاري ،بحيث ي�شكل
وخري مثال على هذا الو�ضع هي م�رص التي
�ضغط ًا على ميزان املدفوعات و�أ�سعار ال�رصف؛
(ج) عدم القدرة على ا�ستعمال ال�سيا�سة النقدية ا�ستطاعت �أن متت�ص �آثار ال�صدمات الناجمة عن
بفعالية المت�صا�ص �آثار ال�صدمات امل�ستقبلية الأزمة املالية العاملية مع �أن �سوق الأوراق املالية
اخلارجية الناجمة عن الأزمة لأن ال�سيا�سة النقدية تكبدت خ�سائر فادحة نتيجة الندماجها مع الأ�سواق
موجهة كلي ًا نحو احلفاظ على ربط �سعر ال�رصف املالية الأكرث تقدم ًا .وبعد التخلي عن �سعر ال�رصف
بد ًال من ا�ستعمالها ملعاجلة اخللل يف االقت�صاد الثابت يف عام  ،2004ازدادت فعالية ال�سيا�سة
الكلي املحلي مثل ال�ضغوط الت�ضخمية املتجددة .النقدية يف تخفيف ال�ضغط على �أ�سعار الفائدة
ووفق ًا للأدبيات املتعلقة ب�سعر ال�رصف ،عندما املحلية وبالتايل تخفي�ض خدمة الدين واحتواء
يكون �سعر ال�رصف مربوط ًا بعملة �أخرى ،يكون العجز املتكرر يف امليزانية ويف احل�ساب اجلاري.
الهدف الوحيد لل�سيا�سة النقدية يف احلفاظ على ومن خالل خف�ض �سعر ال�رصف قبل الأزمة املالية
�سعر ال�رصف الثابت .ويف حال ف�شلت ال�سلطة العاملية ،ا�ستطاعت م�رص �أن حتفز حركة الت�صدير
النقدية يف احلفاظ على هذا الربط ل�سبب من و�أن تولد ما يكفي من االحتياطي بالعمالت الأجنبية
الأ�سباب ،قد ي�ؤدي االنكما�ش املفاجئ يف العملة للتخفيف من �أعباء الدين اخلارجي .وبالن�سبة
�إىل �أزمة دين �أو �أزمة يف العملة م�شابهة للأزمة �إىل الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية ولبنان
الرو�سية يف عام  .)14(1998ويف هذه احلالة ،واليمن ،كان مل�رص هام�ش �أكرب ال�ستخدام ال�سيا�سة
لن تكون �سيا�سات االقت�صاد الكلي املحلية النقدية حملي ًا بهدف اتخاذ تدابري معاك�سة للتقلبات
وحدها كافية ،و�ستح�صل حتم ًا �أزمة يف ميزان االقت�صادية ،وامت�صا�ص �آثار ال�صدمات املالية
املدفوعات .ويحتمل �أن تواجه البلدان الأع�ضاء اخلارجية الناجتة من الأزمة .وبد ًال من ا�ستعمال
يف الإ�سكوا املذكورة �أزمة يف �أ�سعار ال�رصف ،وقد االحتياطي بالعمالت الأجنبية �أو ًال حلماية �سعر
ال تتمكن من �سد ديونها اخلارجية الحق ًا ،فتعاين ال�رصف املربوط ،ا�س ُتعملت ح�صانة يف مواجهة
من �أزمة يف ميزان املدفوعات ب�سبب احتمال جتدد الآثار ال�سلبية للأزمة .و�ساعد النجاح الذي حققته
ال�صدمات النا�شئة عن ظروف التجارة ،وانخفا�ض م�رص م�ؤخر ًا يف اعتماد �أ�سعار ال�رصف املرنة
الطلب على ال�صادرات ،وتراجع ال�سياحة على التحول تدريجي ًا نحو ا�ستهداف الت�ضخم يف
واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،وتقل�ص التحويالت امل�ستقبل.
الواردة وارتفاع �سعر ال�رصف احلقيقي كما
ويف ظل تزايد التكامل النقدي واملايل
ح�صل يف الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية
ولبنان واليمن والعديد من بلدان جمل�س التعاون واالقت�صادي على امل�ستوى الدويل والإقليمي
اخلليجي .كما تواجه هذه البلدان خماطر تهدد وداخل املنطقة ،وت�سارع حترير ح�سابات ر�أ�س
النظام امل�رصيف ولكن هذا االحتمال يتوقف على املال ،ينبغي �أن ينظر امل�رصف املركزي يف كل
مدى تعر�ض م�صارفها التجارية لأعباء الدين العام ،من الأردن ولبنان يف اعتماد �أ�سعار �رصف �أكرث
الذي هو الأعلى يف لبنان ،وملخاطر القطاع العقاري مرونة� ،إذا �أراد �أن يزيد من ا�ستقاللية ال�سيا�سة
كما ح�صل يف بع�ض بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،النقدية و�أن يواجه مبزيد من الفعالية وال�رسعة
�أو تراكم القرو�ض غري املدفوعة (�أو القرو�ض �أي �صدمة مالية �أو نقدية حمتملة يف امل�ستقبل .وال
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بد من تطبيق �سيا�سة نقدية م�ستقلة قبل ا�ستهداف املرونة يف �أ�سعار ال�رصف لديها قبل �أن تعتمد
الت�ضخم .ونظر ًا �إىل تزايد الديون املرتاكمة يف �سيا�سة نقدية ت�ستهدف الت�ضخم.
البلدين ،ينبغي يف امل�ستقبل بناء عالقة تكامل بني
وغداة الأزمة املالية العاملية� ،أ�صبح من امل�ؤكد
ال�سيا�سة النقدية التي ت�ضعها ال�سلطة النقدية
و�سيا�سة الدين العام التي حتددها ال�سلطات املالية �أن نظام ا�ستهداف الت�ضخم ،لو كان قائم ًا �آنذاك،
لكي ال ت�ؤثر �سلب ًا على �أي قرار قد ُيتخذ ب�ش�أن لعزز فعالية ال�سيا�سة النقدية يف التخفيف من �آثار
التحول �إىل �سيا�سة نقدية ت�ستهدف الت�ضخم .الأزمة املالية العاملية ،خالف ًا لل�سيا�سات النقدية
اال�ستن�سابية التي ت�ستهدف �سعر ال�رصف الإ�سمي
ويف فرتة ما بعد الأزمة املالية العاملية ،قد الذي ن�رش حالة من عدم اليقني يف العديد من
يبد أ� بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بتحويل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا و�أثبت عدم فعاليته
ال�سيا�سة النقدية نحو ما ُيعرف "با�ستهداف يف حتديد القيمة احلقيقية يف اقت�صادات الإ�سكوا
الت�ضخم" .وما يربر هذا التحول ال�صعوبات ب�سبب عدم قدرته على مواكبة امل�ستجدات الطارئة
التي واجهتها البلدان يف تطبيق �سيا�سات نقدية واالختالالت الأخرى التي �أحلقها النظام النقدي
فعالة معاك�سة للتقلبات االقت�صادية �أثناء الأزمة واالقت�صاد الكلي.
املالية الأخرية .ويف الوقت نف�سه� ،سي�سمح هذا
وتبني هيكلية الدين العام للبلدان الأع�ضاء يف
التحول للبلدان بالتحكم بال�ضغوط الت�ضخمية
ما بعد الأزمة وبزيادة �شفافية �سيا�ساتها النقدية الإ�سكوا مدى ت�أثر ديونها بالتقلبات املفاجئة يف �سعر
وفعاليتها .ونظر ًا �إىل تعدد جمموعات احلوافز ال�رصف ،وهي بالتايل �أ�سا�سية لتقييم ا�ستمرارية
املالية والنقدية التي طُ بقت على �أثر الأزمة ،بد�أ الديون امل�ستقبلية .وال تتوقف ا�ستمرارية الديون
الت�ضخم يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا كلها يرتفع املقومة بالعملة الأجنبية على ال�سلوك املحلي
جمدد ًا منذ مطلع عام  2010بالرغم من احتوائه لل�سيا�سات املالية والنقدية بحد ذاته ،بل ترتبط
�أي�ض ًا بنتائج �سيا�سات �سعر ال�رصف .ويجب على
�أثناء الأزمة املالية.
تن�سق ال�سيا�سات
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �أن ّ
والبلد الوحيد يف الإ�سكوا الذي يعتمد املالية والنقدية التي �سيكون مفعولها كبري ًا على
ا�ستهداف الت�ضخم هدف ًا رئي�سي ًا ل�سيا�سته ترتيبات �أ�سعار ال�رصف وعلى كيفية تعزيز مناعة
النقدية هو م�رص .وينبغي �أن تبد أ� �سائر البلدان هذه البلدان يف امل�ستقبل لتت�صدى لل�صدمات املالية
الأع�ضاء يف الإ�سكوا با�ستهداف الت�ضخم �ضمني ًا اخلارجية املحتملة.
على الأقل ثم التحول تدريجي ًا نحو نظام ي�ستهدف
ويف حالة البلدان الأع�ضاء ،حيث للديون هيكلية
الت�ضخم .ومن الأ�ساليب الرامية �إىل ا�ستهداف
الت�ضخم العمل على �سعر ال�رصف احلقيقي حملية ،قد يكون التحول التدريجي نحو املرونة يف
بد ًال من ال�سعر الإ�سمي من �أجل احلفاظ على نظام �سعر ال�رصف �سبي ًال �إىل التخفيف من الآثار
القدرة التناف�سية وتفادي املبالغة يف تقدير قيمة ال�سلبية امل�ستقبلية الناجمة عن الأزمة .وعلى املدى
العملة مع فتح الأ�سواق لتدفق ر�ؤو�س الأموال الق�صري� ،سيكون على هذه البلدان �أن حتافظ
الدولية .و�سيكون على الأردن واجلمهورية على �رصامة �سيا�ستها املالية �إذا �أرادت احلد من
العربية ال�سورية ولبنان وبع�ض البلدان الأع�ضاء ديونها احلكومية الهائلة واحلفاظ على قدرتها
يف جمل�س التعاون اخلليجي �أن تطبق املزيد من على حتمل هذه الديون .وقبل اعتماد املزيد من
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يجب على البلدان
األعضاء في اإلسكوا
تنسق السياسات
أن ّ
املالية والنقدية
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السياسات الرامية
إلى حتقيق استقرار
االقتصاد الكلي
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املرونة يف �أ�سعار ال�رصف ،على هذه البلدان �أن
جتري ت�صحيحات مالية مالئمة وت�ضع �سيا�سات
منا�سبة لإدارة ديونها من �أجل التخفيف من ديونها
اخلارجية .كما �سيكون عليها �أن توا�صل تعزيز
القطاعني املايل وامل�رصيف ملعاجلة االختالالت املالية
وللتخفيف من حدة �أي �أزمة دين �أو �أزمة ُعملة قد
تواجهها يف امل�ستقبل.
وميكن �أن يكون تعزيز �أ�سواق ر�أ�س املال
املحلية وخا�صة �أ�سواق الأوراق املالية �سبي ًال �آخر
�إىل التخفيف من �آثار الأزمة ،و�سي�ساعد على احلد
من تعر�ض امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ملخاطر عدم مطابقة
العمالت ب�سبب االقرتا�ض الأجنبي .و�ستتمكن
هذه امل�ؤ�س�سات من جمع الأموال حملي ًا واحلد من
تعر�ضها لل�صدمات املالية اخلارجية ،كما �ستحد
من �أي خطر ناجم عن عدم مطابقة العمالت (خطر
�سعر ال�رصف) يف ميزانياتها ومن م�ضاعفات �أي
حركة مفاجئة لر�ؤو�س الأموال �إىل اخلارج ب�سبب
الأزمة احلالية.
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ونظر ًا �إىل ت�أثري الأزمة املالية العاملية على النمو
الطويل الأجل ،ح ّدت هذه الأزمة من جمال و�ضع
ال�سيا�سات الرامية �إىل حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد
الكلي ،خا�صة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا التي
تعاين من عجز خارجي مرتفع وال تتمتع بحيز مايل
ٍ
كاف كما هي احلال يف الأردن وال�سودان ولبنان
واليمن .ويجوز �أن ي�ؤ ّدي تراجع النمو الطويل
الأجل �إىل تراجع يف ت�صنيف البلدان الأع�ضاء من
حيث املالءة يف �أ�سواق ر�أ�س املال الدولية ،وقد
ي�ؤدي بالتايل �إىل انخفا�ض قيمة عمالتها الوطنية.
كما ميكن �أن ي�ؤدي تراكم الديون اخلارجية
وت�شديد ال�رشوط لقاء احل�صول على ائتمانات �إىل
احلد من مفعول ال�سيا�سات املعتمدة ،كما ميكن �أن
يت�س ّبب يف �أزمة دين .وينبغي �أن ت�ستند ال�سيا�سات
الرامية �إىل حتقيق اال�ستقرار يف امل�ستقبل يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا �إىل ا�سرتاتيجيات تهدف �إىل
حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي يف االقت�صاد
الكلي ،و�إدامة مفعول ال�سيا�سات املالية و�سيا�سات
احل�سابات اجلارية.
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التكامل االقتصادي اإلقليمي
واألزمة املالية العاملية
تناول هذا امل�سح يف �أجزاء �سابقة القنوات وتخفي�ضات �سعر الفائدة وتغريات �سعر ال�رصف
التي ت�رسبت عربها �آثار الأزمة املالية العاملية ،الالزمة للحفاظ على اال�ستقرار.
وذلك لتحديدها بهدف التو�صل �إىل تو�صيات ميكن
اال�سرت�شاد بها لو�ضع �سيا�سات لالقت�صاد الكلي �ألف -التكامل التجاري البيني
تكون قادرة على دعم النمو والتكامل يف املجال
االقت�صادي داخل منطقة الإ�سكوا .وهذا الف�صل
ال تزال منطقة الإ�سكوا مت�أخرة عن غريها من
يتو�سع يف هذا املو�ضوع ،ويتناول مدى م�ساهمة املناطق النا�شئة يف حتقيق التكامل الإقليمي يف املجالني
التكامل الإقليمي يف التخفيف من حدة الآثار املت�رسبة التجاري واملايل ،مع �أن عدد ًا �ضئي ًال من البلدان قد
�إليها يف �أعقاب �صدمات كتلك التي �أ�صابت الأ�سواق �أحرز تقدم ًا وا�ضح ًا على طريق االندماج يف االقت�صاد
املالية و�أ�سواق ال�سلع .ف�صحيح �أن التكامل املايل ال العاملي .فالبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا تتميز باالنفتاح
يزال �ضعيف ًا بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،لكنه الن�سبي� ،إذ يبلغ متو�سط ن�سبة املبادالت التجارية من
�شهد حت�سن ًا كبري ًا على مدى الأعوام القليلة املا�ضية .الناجت املحلي الإجمايل  76يف املائة ،وهي ن�سبة مرتفعة
وهذا التح�سن يف�رس كيفية انتقال ال�صدمات املالية مقارنة مبناطق �أخرى بلغت م�ستوى معين ًا من التكامل
من �إحدى �أ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي �إىل االقت�صادي (اجلدول  .)14غري �أن هذا امل�ؤ�رش يت�أثر
�سائر الأ�سواق يف بلدان املجل�س .وال�صدمات تنتقل ب�شدة بو�ضع املنطقة من حيث الرثوات الطبيعية �إذ
�أي�ض ًا عرب االتفاقات التجارية الإقليمية والبينية .هي منطقة غنية بالنفط وفقرية باملياه ،ترتفع فيها
فاالتفاقات التجارية بني االحتاد الأوروبي وبلدان ن�سبة ال�صادرات النفطية ون�سبة الواردات من املواد
البحر الأبي�ض املتو�سط ،واالتفاقات التجارية بني الغذائية ،ون�سبة ال�سلع امل�ستوردة .ولكن هذا الواقع
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا مثل منطقة التجارة ال يدل بال�رضورة على تقدم �أحرزته املنطقة على
احلرة العربية الكربى ،واالتفاقات التجارية بني طريق التكامل �أو قدرة اكت�سبتها على املناف�سة يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كلها كان لها دور الأ�سواق العاملية .فن�سبة ال�صادرات من ال�صناعات
بارز يف حتديد حجم الآثار غري املبا�رشة ،من غري �أن التحويلية من جمموع ال�صادرات ،وهي م�ؤ�رش �إىل
ت�سهم يف تفاقمها .فالتكامل املايل والتجاري ال يزال قدرة �أي بلد على املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية،
�ضعيف ًا بني بلدان الإ�سكوا ،على الرغم من اجلهود وعلى التطور التكنولوجي والتنوع يف الإنتاج ،تبقى
التي بذلت م�ؤخر ًا لتعزيزه .واملعلومات نادرة عن دون املتو�سط الذي ت�سجله �أقل البلدان منواً .وخالل
مدى ت�أثر بلدان الإ�سكوا بال�صدمات ومدى �إمكانية الأعوام القليلة املا�ضية� ،سجلت هذه الن�سبة ارتفاع ًا
التخفيف منها يف ظل التكامل الإقليمي لو حتقق� .ضئي ًال يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،ومل
و�إذا ما توفرت هذه املعلومات ميكن �أن تكون ت�شهد تغري ًا يذكر يف البلدان ذات االقت�صادات الأقل
م�صدر ًا ي�سرت�شد به يف ت�صميم �إدارة �سيا�سات تنوع ًا .ففي غالبية بلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
االقت�صاد الكلي .فهي ت�ساعد ،مث ًال ،يف حتديد ويف اجلمهورية العربية ال�سورية والعراق واليمن،
التدابري الالزمة ملواجهة التقلبات االقت�صادية ال تزال ال�صادرات النفطية م�صدر الق�سم الأكرب
وتن�سيق ال�سيا�سات يف حتديد احلوافز ال�رضيبية ،من �إيرادات ال�صادرات� .أما يف الأردن والبحرين

الصدمات تنتقل أيضا ً
عبر االتفاقات التجارية
اإلقليمية والبينية
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اجلدول .14

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

االنفتاح االقت�صادي يف البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا( 2009-2005 ،بالن�سبة املئوية)
2009 2008 2007 2006 2005

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

117 151 138 145 152
160 194 179 172 164
79 97 95 88 89
82 83 91 88 83
59 66 68 62 63
72 88 78 75 69
90

92

96

86 102

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 59
جمموع منطقة الإ�سكوا
85

58
86

58
88

52
76

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

84 110 112 113 117
64 80 85 86 90
28 38 38 38 41
89 90 88 90 91
61 73 66 60 55
36 49 33 32 34
58 21 77 77 68
67
95

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.
مالحظة :يقاس االنفتاح االقتصادي ،بحسب تعريفه ،مبجموع الصادرات والواردات مقسوما ً على الناجت احمللي اإلجمالي.

وم�رص ،وم�ؤخر ًا يف ُعمان ،فت�سجل ال�صادرات غري
النفطية ن�سبة هامة من جمموع ال�صادرات.
وم�ؤ�رش هريفيندال-هري�شمان
) Hirschman Indexهو �أداة لقيا�س تركز
ال�صادرات .وهذا امل�ؤ�رش يدل على قلة تنوع
ال�صادرات يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
باملقارنة مع البلدان النامية .فباملقارنة مع �رشق
�آ�سيا مث ًال ،حيث تراوح هذا امل�ؤ�رش بني 0.10
و 0.15تراوح امل�ؤ�رش لبلدان الإ�سكوا بني 0.5
و 0.8يف عام  ،2009م�سج ًال حت�سن ًا طفيف ًا عن
امل�ستوى الذي كان عليه يف عام  1995من حيث
تركز ال�صادرات ،وال �سيما يف كل من الإمارات
العربية املتحدة والبحرين واجلمهورية العربية
ال�سورية و ُعمان وقطر وم�رص (ال�شكل �-35ألف).
ونتيجة هذا االرتفاع يف معدل تركز ال�صادرات،
كانت مزيد ًا من التقلب يف معدل ال�صادرات ويف
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل .ويت�ضح
(Herfindahl-
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من ال�شكل -35باء �أن م�ساهمة قطاع ال�صناعات
التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل متدنية ن�سبي ًا
حيث مل تتجاوز  10يف املائة ،مقابل م�ساهمة بلغت
 14يف املائة يف البلدان النامية.
ت�سجل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ن�شاط ًا
جتاري ًا هام ًا مع �سائر بلدان العامل ،غري �أن ح�صة
التجارة البينية من جمموع املبادالت التجارية
ملنطقة الإ�سكوا ظلت دون  12يف املائة ،وبلغت 6.3
يف املائة يف حالة بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف
عام � .2007أما يف مناطق �أخرى يف العامل ،فبلغت
ح�صة التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف رابطة �أمم
جنوب �رشق �آ�سيا  25.4يف املائة ،وح�صة التجارة
بني بلدان �أمريكا الالتينية  14.4يف املائة ،وبني
البلدان الأطراف يف اتفاق التجارة احلرة لأمريكا
ال�شمالية  41يف املائة ،وبني بلدان االحتاد الأوروبي
 66يف املائة من جمموع املبادالت التجارية فيها يف
عام ( 2007اجلدول  15وال�شكل �-36ألف) .ويف
الفرتة من عام � 2005إىل عام � ،2009سجلت ح�صة
التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف منطقة التجارة
احلرة العربية الكربى زيادة بن�سبة  2يف املائة
حيث ارتفع املعدل من � 9إىل  11يف املائة ،بينما
تراجعت ح�صة التجارة بني بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي من  6يف املائة يف عام � 2005إىل  5.5يف
املائة يف عام  ،2009وبلغت ح�صة ال�سوق امل�شرتكة
لبلدان املخروط اجلنوبي  16يف املائة من جمموع
املبادالت التجارية ورابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا
 25يف املائة من جمموع املبادالت التجارية (ال�شكل
-36باء) .و�شهدت منطقة الإ�سكوا تراجع ًا يف
التقدم نحو حتقيق التكامل التجاري يف املنطقة
حيث تدنى املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو الواردات
البينية من  14يف املائة يف الفرتة من عام � 1986إىل
عام � 1989إىل  7يف املائة يف الفرتة من عام � 1990إىل
عام  1996ثم عاد فارتفع �إىل  10يف املائة يف الفرتة
من عام � 1997إىل عام  2003بعد امل�صادقة على
اتفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،ليعود
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بعد ذلك �إىل الهبوط �إىل  8يف املائة يف الفرتة من عام
� 2003إىل عام .)16(2009
كان �أداء منطقة الإ�سكوا �ضعيف ًا يف عام 2000
مقارنة مبعظم االقت�صادات النا�شئة الأخرى التي
�سجلت تقدم ًا باجتاه التكامل التجاري .فالبحرين
واجلمهورية العربية ال�سورية والكويت وم�رص
�سجلت على مدى �أعوام عديدة معدالت منو متدنية
ن�سبي ًا يف ن�سب التجارة من الناجت املحلي الإجمايل.
و�سجلتح�صةمنطقةالإ�سـكوامنجمموعال�صادرات
يف العامل تراجع ًا جتاوز الن�صف منذ عام ،1995
حيث تدنت من  6يف املائة يف عام � 1995إىل حواىل  3يف
املائة يف عام  .2009ويف الفرتة نف�سها ،ارتفعت ح�صة
�رشق �آ�سيا من جمموع ال�صادرات من  5يف املائة
�إىل حواىل  8يف املائة .ويف املقابل ،انخف�ضت ح�صة
الإ�سكوا من جمموع الواردات يف العامل من  6.5يف
املائة يف عام � 1995إىل  1.5يف املائة يف عام .)17(2009
جنحت البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،يف الأعوام
الأخرية ،يف تفكيك العديد من احلواجز التجارية،
لكن الكثري منها ال يزال را�سخ ًا يف العديد من
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا .فمعظم
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،كالإمارات
العربية املتحدة والبحرين وعمان متلك نظم ًا جتارية
مفتوحة وم�ستويات متو�سط التعريفة فيها هي
دون  12يف املائة ،بينما تقارب هذه امل�ستويات يف
معظم االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ن�سبة  15يف املائة
�أو تتجاوزها (مقارنة بن�سبة  8يف املائة يف �أمريكا
الالتينية و 6يف املائة يف �آ�سيا يف عام  .)2009ويف
الفرتة الأخرية� ،سعى عدد من البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،وهي الأردن ولبنان وم�رص �إىل تعزيز
ال�سيا�سات الهادفة �إىل حترير التجارة عن طريق
تفكيك النظم املرتكزة على ال�ضوابط الكمية وخف�ض
م�ستويات التعريفات وتوحيد نظم التعريفات واعتماد
خطط لتعزيز ال�صادرات وقابلية حتويل عملة
احل�ساب اجلاري وح�ساب ر�أ�س املال �إىل عملة �أخرى.

الشكل .35

تركز ال�صادرات :م�ؤ�شر هريفيندال-هري�شمان
والقيمة امل�ضافة لل�صناعات التحويلية
بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل
()15

�-35ألف -م�ؤ�شر هريفيندال-هري�شمان

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻋﹸ ﻤﺎﻥ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻗﻄﺮ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

-35باء -القيمة امل�ضافة لل�صناعات التحويلية
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

املصدر :األونكتاد.

وطبقت بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،ال�شديدة
االعتماد على ال�سلع الأولية ،ال�سيا�سات الهادفة �إىل
الرتويج لل�صادرات غري النفطية وغري املعدنية.
وت�سجل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا حركة
كثيفة للتبادل التجاري مع �سائر البلدان يف العامل.
فبني عامي  2005و� ،2009سجل جمموع الواردات
�إىل البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا زيادة
بلغت  55يف املائة� ،إذ ارتفع جمموعها من 201.1
مليار دوالر �إىل  313.5مليار دوالر .ولكن هذه
الواردات �سجلت تراجع ًا ملحوظ ًا خالل الأزمة ،من
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 403.8مليار دوالر يف عام � 2008إىل  313.5مليار يف عام � 2008إىل  454.1مليار دوالر يف عام 2009
دوالر يف عام � .2009أما الواردات �إىل البلدان ذات (اجلدول .)16
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا فقد ت�ضاعفت بني عامي
خالل الفرتة من عام � 2005إىل عام ،2009
 2005و ،2009غري �أنها ت�أثرت قلي ًال بالأزمة� ،إذ
تراجعت من  157مليار دوالر يف عام � 2008إىل �سجل جمموع ال�صادرات من البلدان ذات
 140.5مليار دوالر يف عام  .2009ولكن جمموع االقت�صادات الأقل تنوع ًا زيادة بن�سبة  24يف املائة،
الواردات �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �سجل من  346.6مليار دوالر �إىل  430.5مليار دوالر.
تراجع ًا ملحوظ ًا خالل الأزمة ،من  560.9مليار دوالر غري �أن ال�صادرات من البلدان ذات االقت�صادات
الأقل تنوع ًا �سجلت خالل فرتة الأزمة تراجع ًا
ملحوظ ًا من  694.9مليار دوالر يف عام � 2008إىل
التجارة البينية يف جمموعة من املناطق،
اجلدول .15
2
7-2
6
00 00
 430.5مليار دوالر يف عام � ،2009أي بن�سبة  61يف
التجارة البينية كن�سبة املائة� .أما ال�صادرات من البلدان ذات االقت�صادات
مئوية من التجارة
التجارة البينية
الأكرث تنوع ًا فتجاوزت ال�ضعف يف الفرتة من عام
اخلارجية
� 2005إىل عام  ،2008غري �أنها عادت ف�شهدت
(مبليارات الدوالرات)
املناطق
تراجع ًا ملحوظ ًا خالل الأزمة املالية العاملية من
2007 2006 2007 2006
آ�سيا
�
�شرق
جنوب
أمم
رابطة �
25.4 25.6 432.6 378.9
 130.8مليار دوالر يف عام � 2008إىل  89.7مليار
االحتاد الأوروبي
65.8 65.5 7 111 6 054
دوالر يف عام � ،2009أي انخف�ضت بن�سبة  46يف
14.1 14.3
ال�سوق امل�شرتكة لبلدان املخروط اجلنوبي 79.1 63.4
املائة تقريب ًا .ونتيجة للأزمة �أي�ض ًا� ،سجل جمموع
اتفاق التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية
41.0
42 1 860 1 788.6
ال�صادرات من منطقة الإ�سكوا تراجع ًا ملحوظ ًا من
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
6.3
6.2
48 40.2
 825.7مليار دوالر يف عام � 2008إىل  520.2مليار
البلدان العربية
11.7 11.5
143 118.6
دوالر يف عام � ،2009أي ما يعادل انخفا�ض ًا �إجمالي ًا
املصدر :اإلسكوا ،االستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية،2008 ،
 E/ESCWA/EDGD/2008/4واالستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية ،بن�سبة  60يف املائة (اجلدول .)17
.E/ESCWA/EDGD/2009/7 ،2009
الشكل .36

التجارة البينية يف جمموعة من املناطق املتكاملة جتارياً( 2009-2005 ،بالن�سبة املئوية)
�-36ألف2007-2006 -

-36باء 2005 -و2009
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املصدر :اإلسكوا ،االستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية E/ESCWA/EDGD/2008/4 ،2008 ،واالستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل
اإلقليمي في البلدان العربية ،E/ESCWA/EDGD/2009/7 ،2009 ،والتقرير االقتصادي العربي املشترك.2010 ،
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اجلدول .16

جمموع الواردات �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)
2005

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

309 957

403 841

101 359
6 109
8 827
10 060
15 237
59 510

118 571
7 219
10 897
16 433
16 574
70 128

150 260
8 584
15 977
23 403
21 294
90 439

10 498
14 960
6 690
12 832
9 695
19 812
4 800

11 548
17 307
8 074
13 268
10 931
20 594
7 934

13 531
21 552
8 742
14 832
13 129
27 033
9 840

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

201 101

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

79 286
280 388

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

2006

جمموع الواردات
2007

2008

239 822

89 654
329 476

108 658
418 615

2009

201 210
11 894
22 923
27 874
25 693
114 248

151 774
9 152
17 851
22 801
19 088
92 934

16 987
27 334
10 074
21 468
17 487
52 772
10 973

14 236
22 431
8 487
23 639
17 198
44 934
9 610

157 095
560 936

313 599

140 535
454 133

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

اجلدول .17

جمموع ال�صادرات من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

2005

2008

488 879

694 935

96 313
15 932
18 462
25 332
35 852
154 804

118 551
19 940
21 462
33 622
46 871
196 106

136 244
24 369
23 480
41 488
54 193
209 106

4 301
9 793
4 824
17 624
2 172
10 646
5 611

5 204
11 386
5 657
27 461
2 488
13 720
6 691

5 535
12 885
8 867
35 196
3 265
16 168
6 796

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

346 696

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

54 971
401 667

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

2006

جمموع ال�صادرات
2007

436 551

72 606
509 157

88 711
577 590

2009

193 325
29 145
35 100
55 709
77 951
303 706

117 854
23 142
24 114
46 205
47 117
172 097

6 243
16 349
12 062
56 538
3 952
26 233
9 462

5 041
11 350
7 029
35 083
3 257
23 099
4 863

130 840
825 775

430 530

89 722
520 251

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.
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جمموع املبادالت التجارية للبلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا وفيما بينها2009-2005 ،
(مباليني الدوالرات)

جمموع املبادالت التجارية للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وفيما بينها
2009
2008
2007
2006
2005

منطقة الإ�سكوا
جمموع املبادالت
974 384 1 386 711 996 205 838 633 682 054
التجارية
التجارة بني البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا 113 314 152 289 114 299 94 406 77 800
ن�سبة التجارة البينية
11.6
11.0 11.5
11.3
من جمموع املبادالت 11.4
التجارية
املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

اجلدول .19

منطقة الإ�سكوا
جمموع ال�صادرات

اجلدول  -19جمموع ال�صادرات من البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا وفيما بينها،
( 2009-2005مباليني الدوالرات)
جمموع ال�صادرات من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا وفيما بينها
2009
2008
2007
2006
2005

520 251 825 775 577 590 509 157 401 667
54 588 73 383 54 801 45 275 37 258

ال�صادرات البينية
جمموع ال�صادرات
مئوية
البينية كن�سبة
9.3
من جمموع ال�صادرات

8.9

9.5

8.9

10.5

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

ويت�ضح من اجلدول � 18أن جمموع املبادالت
التجارية يف منطقة الإ�سكوا ازداد من  682مليار
دوالر يف عام � 2005إىل  1 386.7مليار دوالر يف عام
� ،2008أي �سجل زيادة بن�سبة  100يف املائة تقريب ًا.
ولكن حركة التجارة بني منطقة الإ�سكوا وبلدان
العامل ت�أثرت بالأزمة املالية العاملية ف�سجلت تراجع ًا
ملحوظ ًا� ،إذ انخف�ض جمموع املبادالت يف عام واحد
من  1 386.7مليار دوالر يف عام � 2008إىل 974.3
مليار دوالر يف عام  .2009ومع �أن حركة التجارة
بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا قاربت ال�ضعف،
�إذ ازدادت من  77.8مليار دوالر يف عام � 2005إىل
 152.2مليار دوالر يف عام  ،2008عادت فرتاجعت
76

�إىل  113.3مليار دوالر يف عام  2009على �أثر
الأزمة املالية العاملية� .أما ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية يف منطقة الإ�سكوا فظلت
ن�سبتها  11يف املائة خالل الفرتة مو�ضوع الدرا�سة،
مع التح�سن الطفيف الذي �سجلته خالل الفرتة من
عام � 1997إىل عام  ،2004بعد �أن كان متو�سطها 9
يف املائة(.)18
ظلت ن�سبة التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا من جمموع املبادالت التجارية يف منطقة
الإ�سكوا متدنية ن�سبي ًا يف الفرتة من عام � 2005إىل
عام � ،2009أي فرتة اثنتي ع�رشة �سنة التي تلت
�إن�شاء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،حيث
بلغ متو�سطها  11.4يف املائة فقط مقابل متو�سط
قدره  8.5يف املائة يف الفرتة من عام � 1997إىل
 .)19(2004ويف هذا الواقع ما ي�ؤكد احلاجة �إىل
تكثيف جهود التكامل التجاري يف �إطار امل�ساعي
التي تبذلها البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا للخروج
من الأزمة املالية العاملية وتخطي العوائق �أمام
حترير التجارة بني بلدان منطقة الإ�سكوا وتعزيز
التكامل التجاري فيما بني بلدان اجلنوب.
ازداد جمموع ال�صادرات من البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا مبعدل ال�ضعف تقريب ًا يف الفرتة من عام
� 2005إىل عام � ،2008أي من  401مليار دوالر �إىل
 825مليار دوالر .وكان ال�سبب الرئي�سي يف هذه
الزيادة ارتفاع �أ�سعار النفط وازدياد ال�صادرات
النفطية .غري �أن جمموع ال�صادرات من منطقة
الإ�سكوا عاد ف�سجل انخفا�ض ًا ملحوظ ًا ،لي�صل �إىل
 520مليار دوالر ،وذلك ب�سبب الأزمة املالية العاملية
وما تالها من انخفا�ض يف �أ�سعار النفط وب�سبب
الظروف املتعرثة التي �شهدها االقت�صاد الكلي
لدى ال�رشكاء الرئي�سيني ملنطقة الإ�سكوا يف جمال
التجارة ،ال �سيما االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة الأمريكية ،و�أدت بدورها �إىل تقل�ص الطلب
على �صادرات بلدان الإ�سكوا.
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مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

اجلدول .20

الواردات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)
2005

2006

الواردات البينية
2007

2008

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

20 343

25 089

31 285

41 362

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

20 199
40 542

24 042
49 131

28 213
59 498

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

و�سجل جمموع ال�صادرات بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا زيادة مطردة من  37.2مليار دوالر يف عام
� 2005إىل  73.3مليار دوالر يف عام  2008ثم تراجع
�إىل  54.5مليار دوالر يف عام  .2009ولكن ح�صة
ال�صادرات بني بلدان منطقة الإ�سكوا من جمموع
ال�صادرات ارتفعت بني عامي  2005و،2007
بالأرقام الن�سبية ،ثم تراجعت بني عامي 2007
و ،2008لتعود بعد ذلك �إىل االرتفاع �إىل  10.5يف املائة
يف عام  2009وت�سجل متو�سط ًا قدره  9.4يف املائة
(اجلدول  .)19وهذا الرتاجع ال يعزى �إىل انخفا�ض
حقيقي يف ال�صادرات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
�إمنا �إىل زيادة يف جمموع ال�صادرات على �أثر ارتفاع
�أ�سعار النفط عاملي ًا ،وللنفط يف منطقة الإ�سكوا احل�صة
الكربى من جمموع �صادرات املنطقة .وي�شري
اجلدوالن  18و� 19إىل �أن جمموع املبادالت التجارية
وجمموع ال�صادرات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
�سجل حركة ت�صاعدية منذ بدء العمل مبنطقة التجارة
احلرة العربية الكربى يف عام  ،1997با�ستثناء عامي
 2008و ،2009وفرتة الأزمة املالية العاملية وما

6 891
2 039
2 852
1 562
2 249
4 750
3 484
4 593
1 734
4 113
2 042
2 335
1 899

8 919
2 432
3 404
2 405
2 720
5 209
4 085
5 543
1 795
4 625
2 473
3 186
2 335

10 724
2 873
4 918
3 638
3 141
5 992
4 504
6 433
1 889
5 429
3 127
4 191
2 641

2009

12 869
3 796
7 426
4 446
4 255
8 570

9 170
2 613
5 522
3 266
3 019
6 649

5 522
8 377
2 426
7 449
3 786
6 502
3 482

4 472
6 451
1 871
5 578
3 261
4 336
2 515

37 544
78 906

30 241

28 485
58 726

بعدها .ويف هذا االجتاه ما يدل على ت�أثري �إيجابي
�أحدثه اتفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
على التجارة بني بلدان منطقة الإ�سكوا .ولكن
جمموع املبادالت التجارية بني البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا وجمموع �صادرات املنطقة بقي دون 11
يف املائة كن�سبة من املجموع العام .ويف هذا الرقم
ما يدل على �أن مفعول هذا االتفاق ال يزال حمدود ًا
يف تكثيف حركة التجارة بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا وتدعيم التكامل التجاري يف املنطقة.
ويت�ضح من اجلدول � 20أن جمموع ال�صادرات
بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ارتفع من 20.3
مليار دوالر يف عام � 2005إىل  41.3مليار دوالر يف
عام  ،2008وهي زيادة تدل على تطور ملحوظ يف
حركة التجارة بني البلدان ذات االقت�صادات الأقل
تنوع ًا على �أثر امل�صادقة على اتفاق التجارة بني
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .غري �أن جمموع
الواردات بني بلدان املنطقة تراجع على �أثر الأزمة
العاملية �إىل  30.2مليار دوالر يف عام  .2009فمعدل
77
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اجلدول .21

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

ال�صادرات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

2005

1 708
5 276
376
521
1 223
1 657
537

2 009
6 331
536
600
1 516
1 797
636

2 291
7 523
412
710
1 950
1 798
765

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

11 298
37 258

31 851

13 425
45 275

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

منو الواردات بني بلدان املنطقة خالل الفرتة قيد
الدرا�سة بلغ  10يف املائة ،وهذه الن�سبة تعترب متدنية
من حيث التكامل التجاري مقارنة باملناطق الأخرى
النا�شئة� .أما جمموع الواردات البينية بني البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا فازداد من 20.1
مليار دوالر يف عام � 2005إىل  37.5مليار دوالر
يف عام  ،2008وهذه الزيادة تدل على حت�سن يف
حركة التجارة بني البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا .ولكن جمموع الواردات تراجع على �أثر
الأزمة العاملية لي�صل �إىل  28.4مليار دوالر يف عام
 .2009فمتو�سط منو الواردات بني البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة
بلغ  11.3يف املائة ،وهذه الن�سبة �أعلى بقليل من تلك
التي �سجلتها البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا.
ازداد جمموع ال�صادرات بني بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي ال�ضعف من  25.9مليار دوالر يف
عام � 2005إىل  51.5مليار دوالر يف عام  ،2008وهي
زيادة تدل على حت�سن ملحوظ يف حركة التجارة بني
78

39 353

51 566

7 161
1 448
2 099
1 409
1 889
11 954

8 705
1 663
2 733
1 736
2 347
14 667

11 542
2 079
3 874
1 806
2 801
17 251

25 959

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

2006

ال�صادرات البينية
2007

2008

15 448
54 801

2009

15 992
2 845
5 664
854
3 643
22 567

10 847
1 855
3 762
712
2 662
15 525

2 345
9 580
509
1 001
2 405
5 020
957

2 378
7 004
369
774
2 127
5 869
705

21 817
73 383

35 363

19 225
54 588

البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا .ولكن جمموع
ال�صادرات تراجع على �أثر الأزمة العاملية لي�صل
�إىل  35.3مليار دوالر يف عام  .2009فمتو�سط منو
ال�صادرات بني بلدان املنطقة خالل الفرتة قيد الدرا�سة
بلغ  11.4يف املائة ،وهذه الن�سبة تعترب متدنية مقارنة
باملناطق الأخرى النا�شئة التي تربطها اتفاقات جتارية
�إقليمية مماثلة� .أما جمموع ال�صادرات يف البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،و�إن كانت كثافة
املعامالت التجارية فيما بينها �أدنى بكثري ،فازداد من
 11.2مليار دوالر يف عام � 2005إىل  21.8مليار دوالر
يف عام  ،2008وهذه الزيادة تدل على حركة جتارية
متدنية ن�سبي ًا بني البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا .وعلى �أثر الأزمة املالية العاملية تراجع جمموع
ال�صادرات من البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا
لي�صل �إىل  19.2مليار دوالر يف عام  .2009فمتو�سط
منو ال�صادرات بني البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة بلغ 15.8يف املائة،
وهي ن�سبة �أعلى بقليل من تلك التي �سجلتها البلدان
ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا (اجلدول .)21
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مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

اجلدول .22

ح�صة التجارة من جمموع املبادالت التجارية بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2005،
(بالن�سبة املئوية)

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

ح�صة التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من جمموع املبادالت التجارية
2009
2008
2007
2006
2005

7.1
15.8
18.1
8.4
8.1
7.8

7.4
15.1
19.0
8.3
8.0
7.5

35.1
39.9
18.3
15.2
27.5
13.1
23.4

36.4
41.4
17.0
12.8
29.7
14.5
20.3

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

8.5

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

23.5
11.4

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

7.8
15.0
22.3
8.4
7.9
7.8

12.8

12.3

10.8

10.8

23.1
11.3

22.1
11.5

20.6
11.0

20.7
11.6

35.6
40.5
13.1
12.3
31.0
13.9
20.5

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

راوح جمموع املبادالت التجارية بني بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي من جمموع املبادالت
التجارية عند ن�سبة  8يف املائة خالل الفرتة من
� 2005إىل  ،2009ويف هذه الن�سبة دليل على
ركود ملحوظ وحركة بطيئة يف التجارة بني
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ن�سبة �إىل
جمموع املبادالت التجارية .وفيما بني البلدان
ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا حركة مماثلة،
ولو مبعدل �أف�ضل من املعامالت التجارية ،حيث
راوح جمموع املبادالت التجارية البينية من
جمموع املبادالت التجارية عند ن�سبة  22يف املائة
يف الفرتة من � 2005إىل  ،2009ويف هذه الن�سبة
دليل على حركة جتارية ملحوظة ن�سبي ًا بني
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ن�سبة �إىل
جمموع املبادالت التجارية (اجلدول  22وال�شكل
 .)37غري �أن ح�صة املبادالت التجارية البينية
يف منطقة الإ�سكوا من جمموع املبادالت التجارية
راوحت عند ن�سبة  11يف املائة يف الفرتة من 2005

7.3
16.2
22.6
6.3
7.6
7.5

7.4
13.8
22.1
5.8
8.6
8.4

33.9
41.1
13.3
10.8
28.9
14.6
21.7

35.5
39.8
14.4
10.8
26.3
15.0
22.2

�إىل  ،2009ويف هذه الن�سبة دليل على م�ستويات
متدنية ن�سبي ًا يف حركة التجارة بني البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا بالرغم من مفعول االتفاقات
التجارية بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى وغريها
من االتفاقات الثنائية التي �صادقت عليها بلدان
املنطقة خالل العقدين املا�ضيني.
ويبني ال�شكل �-37ألف �أن ُعمان ،بني البلدان
ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا ،ت�سجل �أف�ضل �أداء
يف التكامل التجاري مع بلدان املنطقة� ،إذ ت�صل
فيها ح�صة التجارة البينية �إىل ن�سبة  23يف املائة
تقريب ًا من جمموع املبادالت التجارية ،تليها
البحرين بن�سبة  14يف املائة .وبني البلدان ذات
االقت�صادات الأكرث تنوع ًا ،بلغت ن�سبة التجارة
البينية �إىل جمموع املبادالت التجارية  40يف املائة
يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،و 36يف املائة يف
الأردن ،و 25يف املائة يف لبنان( ،ال�شكل -37باء).
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الشكل .37

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

ح�صة التجارة من جمموع املبادالت التجارية البينية( 2009 ،بالن�سبة املئوية)
-37باء -البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً

�-37ألف -البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوعاً

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

اجلدول .23

ح�صة التجارة من الناجت املحلي الإجمايل بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا2009-2005 ،
(بالن�سبة املئوية)

التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل
2009
2008
2007
2006
2005

البلد
الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

10.8
26.0
16.1
7.0
5.1
5.4

10.8
25.9
16.7
7.3
5.0
5.6

10.7
26.9
21.1
7.7
5.3
6.0

11.0
31.3
21.9
5.3
5.0
6.5

8.7
22.1
17.4
4.7
5.1
6.0

40.9
36.0
7.6
13.8
15.3
4.4
16.0

41.2
35.4
6.4
11.6
17.8
4.6
15.6

40.0
34.4
4.9
10.8
20.3
4.6
15.7

37.1
32.9
5.1
9.8
21.0
7.1
26.3

29.9
25.6
4.1
9.7
16.0
5.4
12.8

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

7.6

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً
جمموع منطقة الإ�سكوا

13.8
9.3

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
لبنان
م�صر
اليمن

7.8

13.4
9.3

8.5

12.9
9.7

8.6

13.8
10.1

7.6

10.8
8.6

املصدر:صندوق النقد الدولي ،بيانات التجارة البينية الصادرة عن إدارة اإلحصاءات التجارية وبيانات الناجت احمللي اإلجمالي عن صندوق النقد الدولي ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

ويتبني من اجلدول � 23أن ح�صة املبادالت
التجارية بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي من
الناجت املحلي الإجمايل ظلت متدنية ن�سبي ًا ،حيث
راوحت عند ن�سبة  8يف املائة يف الفرتة من � 2005إىل
 ،2009وهذا ي�شري �إىل م�ساهمة �ضئيلة للتجارة البينية
يف منو االقت�صادات الأقل تنوع ًا .وت�شهد البلدان ذات
80

االقت�صادات الأكرث تنوع ًا و�ضع ًا مماث ًال و�إن كان
مبعدل �أعلى من املبادالت التجارية البينية ،حيث راوح
جمموع املبادالت التجارية البينية من الناجت املحلي
الإجمايل عند ن�سبة  13يف املائة يف الفرتة من 2005
�إىل  ،2009ويف هذه الن�سبة دليل على م�ساهمة معقولة
للتجارة البينية يف منو االقت�صادات الأكرث تنوع ًا.

الفصل الثالث

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

اجلدول .24

جمموع املبادالت التجارية لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي وجمموع املبادالت التجارية فيما
بينها( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)

البلد
جمموع املبادالت التجارية
الإمارات العربية التجارة البينية
املتحدة
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
البحرين
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
عُ مان
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
قطر
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
الكويت
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
اململكة العربية التجارة البينية
ال�سعودية
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
االقت�صادات
التجارة البينية
الأقل تنوعاً
التجارة البينية كن�سبة مئوية
من جمموع املبادالت التجارية

جمموع املبادالت التجارية لالقت�صادات الأقل تنوع ًا وجمموع املبادالت التجارية فيما بينها
2009
2008
2007
2006
2005

197 672
14 052
7.1

237 122
17 624
7.4

286 504
22 265
7.8

394 535
28 861
7.3

269 628
20 017
7.4

22 040
3 487
15.8

27 158
4 095
15.1

27 289
4 952
18.1

32 359
6 137
19.0
50 055
4 141
8.3

32 953
4 952
15.0
39 456
8 791
22.3

41 039
6 641
16.2

32 294
4 468
13.8

58 023
13 090
22.6

41 965
9 284
22.1

64 891
5 444
8.4

83 583
5 300
6.3

69 006
3 978
5.8

51 089
4 137
8.1
214 314
16 704
7.8

63 445
5 068
8.0
266 234
19 876
7.5

75 487
5 942
7.9

103 644
7 898
7.6

66 204
5 682
8.6

299 545
23 243
7.8

417 954
31 138
7.5

265 031
22 174
8.4

547 797
46 303
8.5

40 728
5 225
12.8

50 028
6 138
12.3

78 007
8 450
10.8

58 722
6 351
10.8

35 392
2 971
8.4

املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية.

وح�صة جمموع املبادالت التجارية بني بلدان تعزيز التكامل التجاري بني البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا من الناجت املحلي الإجمايل منخف�ضة هي الإ�سكوا لتح�سني �أداء النمو يف امل�ستقبل.
�أي�ض ًا� ،إذ راوحت عند ن�سبة  9يف املائة يف الفرتة من
وبتحليل و�ضع كل بلد من بلدان جمل�س التعاون
� 2005إىل  ،2009ويف هذه الن�سبة دليل على م�ساهمة
�ضئيلة للتجارة البينية يف النمو يف البلدان الأع�ضاء اخلليجي على حدة ،يتبني �أن م�ساهمة كل منها يف
يف الإ�سكوا .غري �أن االتفاقات التجارية الإقليمية التجارة بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا تفوق
وما يت�صل بها من �إجراءات االنفتاح التجاري التي م�ساهمة البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا.
اعتمدت م�ؤخر ًا يف البلدان الأع�ضاء مل حتقق بعد وقد حافظت اململكة العربية ال�سعودية على املرتبة
الهدف املرجو منها يف حتفيز النمو .لذلك على الأوىل� ،إذ بلغ جمموع مبادالتها التجارية مع �سائر
�صانعي ال�سيا�سات �أن يكثفوا جهودهم باجتاه البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا  22.1مليار دوالر يف عام
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جمموع املبادالت التجارية يف البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً وجمموع املبادالت التجارية
فيما بينها( 2009-2005 ،مباليني الدوالرات)

البلد
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
الأردن
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
اجلمهورية
التجارة البينية
العربية ال�سورية ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
ال�سودان
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
العراق
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
لبنان
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
م�صر
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
التجارة البينية
اليمن
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية
جمموع املبادالت التجارية
االقت�صادات
التجارة البينية
الأكرث تنوعاً
ح�صة التجارة البينية من
جمموع املبادالت التجارية

جمموع املبادالت التجارية لالقت�صادات الأكرث تنوع ًا وجمموع املبادالت التجارية فيما بينها
2009
2008
2007
2006
2005

14 799
5 193
35.1

16 752
6 094
36.4

19 066
6 795
35.6

23 231
7 867
33.9

19 277
6 850
35.5

24 753
9 869
39.9

28 692
11 874
41.4

11 514
2 110
18.3

13 730
2 331
17.0
40 728
5 225
8.3

34 437
13 956
40.5
17 609
2 301
13.1

43 683
17 957
41.1

33 781
13 455
39.8

22 136
2 935
13.3

15 516
2 240
14.4

11 867
3 264
27.5

13 420
3 989
29.7

30 458
3 992
13.1

34 314
4 984
14.5

16 393
5 077
31.0
43 201
5 988
13.9

78 007
8 450
10.8
21 439
6 190
28.9

58 722
6 351
10.8
20 455
5 388
26.3

79 005
11 522
14.6

10 411
2 436
23.4

14 624
2 971
20.3
162 260
37 467
23.1

16 635
3 406
20.5
197 369
43 661
22.1

68 032
10 205
15.0
14 473
3 220
22.2

287 935
59 361
20.6

230 256
47 710
20.7

30 456
4 634
8.4

134 257
31 497
23.5

50 028
6 138
12.3

20 435
4 440
21.7
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الرتتيب من حيث حركة التبادل التجاري لعام
 2009فهي البحرين ،حيث بلغ جمموع املبادالت
التجارية مع �سائر بلدان الإ�سكوا  4.4مليار دوالر،
وقطر  3.9مليار دوالر والكويت  5.6مليار دوالر.

 ،2009تليها الإمارات العربية املتحدة ،حيث بلغت
قيمة هذا النوع من املبادالت  20مليار دوالر وعمان
 9.2مليار دوالر (اجلدول  .)24وح�صيلة حركة
التبادل التجاري يف هذه البلدان الثالثة بلغت 53.4
مليار دوالر يف عام � ،2009أي ما يعادل  53يف املائة
�أما يف جمموعة البلدان ذات االقت�صادات الأكرث
من جمموع املبادالت التجارية بني بلدان الإ�سكوا
يف ذلك العام� .أما البلدان التي حلت يف �أدنى درجات تنوع ًا ،فحلت اجلمهورية العربية ال�سورية يف
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املرتبة الأوىل حيث بلغ جمموع املبادالت التجارية
مع �سائر البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا  13.4مليار
دوالر يف عام  .2009غري �أن هذا البلد ميثل حالة
خا�صة ،حيث ي�سجل جمموع املبادالت التجارية
الرتتيب من حيث الن�سبة املئوية من جمموع
الرتتيب من حيث القيمة املطلقة
املبادالت التجارية
م�ستوى متدني ًا ن�سبة �إىل جمموع مبادالته التجارية
اجلمهورية العربية
اململكة العربية ال�سعودية
مع بلدان املنطقة .فاقت�صاد اجلمهورية هو
1
1
ال�سورية
اقت�صاد �شبه مقفل على �سائر اقت�صادات العامل
الأردن
الإمارات العربية املتحدة
2
2
العربية
اجلمهورية
غري �أنه منفتح ن�سبي ًا على �سائر البلدان الأع�ضاء
لبنان
3
3
ال�سورية
يف الإ�سكوا .وحلت م�رص يف املرتبة الثانية ،حيث
اليمن
م�رص
4
4
بلغ جمموع املبادالت التجارية مع �سائر البلدان
عمان
عمان
5
5
الأردن
م�رص
الأع�ضاء يف الإ�سكوا  10.2مليار دوالر والأردن
6
6
ال�سودان
العراق
7
7
يف املرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة هذه املبادالت
البحرين
الكويت
8
8
 6.8مليار دوالر .وقد بلغت ح�صيلة املبادالت
العراق
لبنان
9
9
التجارية لهذه البلدان الثالثة  30.4مليار دوالر يف
الكويت
البحرين
10
10
اململكة العربية ال�سعودية
قطر
11
11
عام  ،2009وهي ح�صيلة متدنية مقارنة بح�صيلة
الإمارات العربية املتحدة
اليمن
12
12
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي احتلت املراكز
قطر
ال�سودان
13
13
الثالث الأوىل� .أما البلدان التي حلت يف املراتب
املصدر :صندوق النقد الدولي ،إدارة اإلحصاءات التجارية .2009-2005 ،
الأخرية من حيث جمموع املبادالت التجارية مع
ويت�ضمن اجلدول  26ترتيب البلدان الأع�ضاء
�سائر بلدان الإ�سكوا لعام  2009فهي ال�سودان
حيث بلغت قيمة هذه املبادالت  2.2مليار دوالر يف الإ�سكوا ،من حيث القيمة املطلقة والن�سبة املئوية
والعراق  6.3مليار دوالر ولبنان  5.3مليار دوالر للتجارة بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف الفرتة
من � 2005إىل  .2009فبالقيمة املطلقة ،حتل اململكة
واليمن  3.2مليار دوالر (اجلدول .)25
العربية ال�سعودية يف املرتبة الأوىل تليها الإمارات
�أما ترتيب جمموعة البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا العربية املتحدة ،واجلمهورية العربية ال�سورية،
من حيث ح�صة املبادالت التجارية من جمموع وم�رص ،و ُعمان ثم الأردن ،بينما حتل قطر واليمن
املبادالت التجارية اخلارجية لعام  ،2009فت�صدرته وال�سودان يف املراتب الثالث الأخرية� .أما من
اجلمهورية العربية ال�سورية التي �سجلت  39.8حيث ح�صة التجارة البينية من جمموع املبادالت
يف املائة ،والأردن  35.5يف املائة ،ولبنان  26.3يف التجارية ،فتحل اجلمهورية العربية ال�سورية
املائة ،واليمن  22.2يف املائة ،و ُعمان  22.1يف املائة ،والأردن ولبنان واليمن وعمان يف املراتب اخلم�س
وم�رص  15يف املائة والبحرين بن�سبة  13.8يف الأوىل ،وحتل الإمارات العربية املتحدة وقطر يف
املائة .واجلدير بالذكر �أن ح�صة جمموع املبادالت املرتبتني الأخريتني.
التجارية البينية من جمموع املبادالت التجارية يف
الأردن تراجعت بعد عام  ،1997فبلغت  11.6يف باء -التكامل املايل البيني
املائة يف عام  ،2001على �أثر بدء العمل باتفاقية
التجارة احلرة مع الواليات املتحدة الأمريكية
ال يزال التكامل املايل بني بلدان الإ�سكوا
(اجلدول .)25
متدني ًا ن�سبي ًا .فتدفقات ر�أ�س املال بني بلدان
اجلدول .26

ترتيب البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا من حيث
متو�سط القيمة املطلقة والن�سبية للمبادالت
التجارية البينية2009-2005 ،
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اال�ستثمار بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا( 2008 ،مباليني الدوالرات)

البلدان امل�ستثمرة

الإمارات العربية املتحدة
البحرين
عُ مان
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

الأردن
اجلمهورية العربية ال�سورية
ال�سودان
العراق
فل�سطني
لبنان
م�صر
اليمن

الأردن

م�رص

2008

2008

1.4
1.5
127.6

3.1 1 109.3 217.1
71.3 720.1 595.1
404.5 302.3 440.3

16.4
21.1

جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

البلدان امل�ستقبلة

168

0.2
93.4
57.1
3.4
2.8

جمموع البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوعاً 156.9
جمموع منطقة الإ�سكوا
324.9

اليمن

ال�سودان اجلمهورية
العربية
ال�سورية
2008 2008 2008

9.7 748.8
35.7

2 037

82.7
2

211.9
584.1

10.1

2.8
22.8
166.5

202.2 1 274.9 2 141.4

117.8
140.8

4.1

0.7
0.9

35.3

37.8
23.4
2.4
7.4 1 881.7
212.9 126.8

135
2 172

88.9 264.6 2 290.5
291.1 1 539.5 4 431.9

15
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3.9
0.8
81.5
1.1

2008

جمموع
منطقة
الإ�سكوا
2008

اململكة
العربية
ال�سعودية
2008

25
4 461

117.3
649.3
616.2

1 476.0
6 521.1
2 057.4

582
168
11

63.3

5 873
1 003

لبنان

8 021.1 1 151.2
1 743.7 99.8

19 819.3 2 633.8 11 362

109
279
164
66

787.3
373.2
13
158.5
169.3
2 288.30
507.6
81.00

4 378.2
63.3 1 379
24 197.5 2 697.1 12 741

املال اخلا�ص داخل املنطقة فكانت حمدودة ن�سبي ًا.
واملعامالت عرب احلدود بني الأ�سواق املالية لبلدان
جمل�س التعاون اخلليجي �سجلت زيادة ملحوظة
يف الأعوام القليلة املا�ضية� ،إذ ارتفعت ن�سبتها من
 5يف املائة من جمموع املعامالت مع �سائر مناطق
العامل يف عام � 1992إىل  40يف املائة يف عام ،2002
ثم عادت وانخف�ضت �إىل  25يف املائة يف عام ،2008
غري �أن هذه احلركة بقيت �ضعيفة مع �سائر البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ومل تتجاوز  2يف املائة� .أما
حركة اال�ستثمار البيني ف�سجلت ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف
الأردن وم�رص اللذين اعتمدا �سيا�سات تهدف �إىل
تعزيز الإطار العملي لل�سوق املالية املحلية.

املنطقة معظمها من حتويالت العاملني الواردة
من البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا وهي
الإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت واململكة
العربية ال�سعودية �إىل البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا وهي الأردن ولبنان وم�رص واليمن.
وحركة هذه التحويالت ت�ؤثر بالدورة االقت�صادية
يف كل بلد من البلدان امل�صدرة وامل�ستقبلة ،وتت�أثر
بها ،وتخ�ضع لتقلبات �أ�سعار النفط يف الأ�سواق
العاملية .ويف الفرتة من � 1993إىل  ،1995تراوح
متو�سط قيمة التحويالت بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا بني  4و 7يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل يف كل بلد من البلدان ذات االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا .ولكن هذا املتو�سط �سجل حت�سن ًا
ويف الأعوام اخلم�سة والع�رشين املمتدة بني
ملحوظ ًا يف �أعقاب ارتفاع �أ�سعار النفط م�ؤخراً،
بلغ  20يف املائة يف عام  ،2003ثم عاد فانخف�ض �إىل عامي  1980و ،2004بلغت قيمة اال�ستثمارات بني
 10يف املائة يف عام � .2010أما حركة تدفقات ر�أ�س البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا  22.5مليار دوالر،
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معد ًال ال يتعدى مليار واحد يف ال�سنة .ويف عام 2008
وحده ،بلغت قيمة اال�ستثمارات بني البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا  24.1مليار دوالر ،ف�سجلت حت�سنا
فعلي ًا عن امل�ستوى الذي بلغته يف الأعوام ال�سابقة.

يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية� ،شهد العديد من
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا تباط�ؤ ًا يف القطاع املايل
ويف االقت�صاد .فقد تعرثت �أ�سواق الأوراق املالية
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وهبطت �أ�سعار
الأ�صول العقارية ،وجتمدت القرو�ض للقطاع
اخلا�ص ،وتدنت معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل
�إىل م�ستويات �سالبة ،وارتفعت هوام�ش الفائدة
على ال�سندات ال�سيادية وا�شتدت حدة التعر�ض
للمخاطر .وجاءت تداعيات الأزمة املالية العاملية
قا�سية على جنوب و�رشق �آ�سيا ،واالقت�صادات
التي متر يف مرحلة انتقالية واقت�صادات منطقة
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،حيث بلغ
ت�أثريها �ضعف ما �شهدته بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي وذلك لأن التكامل املايل واالقت�صادي يف
هذه البلدان �أكرث تقدم ًا .وعلى الرغم من احتمال
انتقال العدوى عرب قنوات التكامل ،يجب �أن يبقى
التكامل الإقليمي للأ�سواق املالية الهدف الرئي�سي
لل�سيا�سات التي ت�ضعها جميع البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا عموم ًا ،وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي
خ�صو�ص ًا حيث الظروف تدعو �إىل الإ�رساع يف
�إجراءات االنفتاح ورفع ال�ضوابط .غري �أن بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي بد�أت تت�ساءل حول
جدوى التكامل املايل على �أثر الأزمة املالية العاملية،
وحقيقة منافعه و�أ�رضاره.

وتركزت حركة اال�ستثمارات بني بلدان
الإ�سكوا على قطاع اخلدمات وقطاع العقارات
اللذين ا�ستقطبا  50يف املائة من جمموع
اال�ستثمارات البينية ،ثم يلي يف الرتتيب قطاع
ال�صناعة وقطاع الزراعة .والأزمة املالية العاملية
التي تعددت �آثارها ال�سلبية ،مل تخ ُل من بع�ض
الآثار الإيجابية على حركة اال�ستثمارات بني
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .ففي لبنان ،مث ًال،
�أدى تدفق ال�سياح ب�أعداد كبرية يف عام � 2009إىل
زيادة ملحوظة يف اال�ستثمارات العقارية وحت�سن يف
ميزان املدفوعات.

والآن غداة الأزمة املالية العاملية� ،أ�صبح را�سخ ًا
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كما يف العديد
من �أ�سواق ر�أ�س املال� ،أن التكامل املايل واالبتكار
ورفع ال�ضوابط ميكن �أن يكون م�صدر ًا ملخاطر
تهدد النظام املايل ب�أكمله .فقبل الأزمة املالية
العاملية ،كانت الأ�سواق املالية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي تنمو بوترية �رسيعة وتتطلع �إىل
التكامل على ال�صعيدين العاملي والإقليمي .فبد�أت
تتداول بامل�شتقات املالية املعقدة ،وتعتمد تقنيات
مبتكرة رائدة للتعامل بالأوراق املالية يف بيئة،
وت�سجل فائ�ض ًا يف ال�سيولة نتيجة ارتفاع �أ�سعار

ومن �أ�صل جمموع قيمة اال�ستثمار بني البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا البالغة  24.19مليار دوالر
لعام  ،2008ا�ست�أثرت اململكة العربية ال�سعودية
باحل�صة الكربى� ،إذ وردت �إليها ا�ستثمارات بقيمة
 12.7مليار دوالر ،يليها ال�سودان  4.4مليار دوالر،
ثم لبنان  2.69مليار دوالر (اجلدول  .)27وحلت
الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأوىل بني م�صادر
اال�ستثمارات البينية لعام � ،2008إذ بلغ جمموع
قيمة ا�ستثماراتها يف البلدان الأخرى الأع�ضاء 8
مليار دوالر ،ا�ستفادت منها �سبعة بلدان تقريب ًا يف
طليعتها اململكة العربية ال�سعودية التي ا�ستقطبت
جزء ًا من هذه اال�ستثمارات بلغت قيمته  5.8مليار
دوالر (اجلدول  .)27وحلت الكويت يف املرتبة الثانية
بني م�صادر اال�ستثمار� ،إذ بلغت قيمة ا�ستثماراتها
 6.5مليار دوالر ،اجته معظمها �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ولبنان وم�رص ،و�سائر البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا .وحلت اململكة العربية ال�سعودية يف
املرتبة الثالثة� ،إذ بلغت قيمة ا�ستثماراتها حواىل
ملياري دوالر ،اجته معظمها �إىل لبنان وم�رص.

الفصل الثالث

في أعقاب األزمة املالية
العاملية ،تعثرت أسواق
األوراق املالية وهبطت
أسعار األصول العقارية
وجتمدت القروض
للقطاع اخلاص وتدنت
معدالت منو الناجت احمللي
اإلجمالي إلى مستويات
سالبة واشتدت حدة
التعرض للمخاطر
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النفط والإيرادات النفطية ،مما �أدى �إىل ن�شوء
فقاعة عقارية .وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي مل
تدخل وحدها غمار هذه التجربة� ،إذ اجتاحت العامل
نزعة �إىل ت�شجيع املجازفة واملخاطرة� ،رسعان ما
ات�ضح فيما بعد �أنها املحرك النت�شار العدوى يف
البلدان والأ�سواق املالية .وو�سط هذه التطورات،
بدت الأنظمة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
غري جمهزة بتقنيات �إدارة ال�رشكات ،وتدابري
معاجلة املخاطر ،و�إجراءات الرقابة االحرتازية،
وقا�رصة عن مواكبة التحول ال�رسيع املعتمد يف
النظم املالية ،يف بيئة تتجه نحو املزيد من التحرر
ورفع ال�ضوابط احلكومية ،ودبي خري مثال على
هذه احلالة .فالتطورات املالية �أبرزت التداعيات
ال�سلبية التي ترافق التكامل املايل و�شيوع االبتكار،
والتوجه نحو املزيد من التحرر ورفع ال�ضوابط،
و�أمعنت يف �إ�ضعاف الأ�سواق املالية �إزاء �آثار الأزمة
وتعري�ضها للمزيد من املخاطر.

و�أتيحت جماالت وا�سعة لتعزيز التكامل التجاري
يف امل�ستقبل .غري �أن املبادرات واجلهود الهادفة �إىل
حتقيق التكامل التجاري مل تنجح كثري ًا يف حتفيز
التجارة بني بلدان الإ�سكوا .فتعزيز التكامل بني
بلدان اجلنوب يف املجالني التجاري واملايل هو
اخليار الأمثل لتفعيل دور �سيا�سات االقت�صاد الكلي
يف درء الأزمات املالية واالقت�صادية التي قد تن�ش�أ يف
امل�ستقبل ،وجتنب �آثارها على املنطقة .ولو متكنت
املنطقة من النهو�ض مب�ستوى التجارة البينية،
ال�ستطاعت جتنب الآثار ال�سلبية املت�رسبة �إليها
من الأزمة املالية العاملية .والتكامل التجاري مع
�سائر بلدان العامل عن طريق منظمة التجارة العاملية
وغريها من االتفاقات التجارية الثنائية ،كاتفاقية
ال�رشاكة الأوروبية املتو�سطية واتفاقيات التجارة
احلرة الثنائية كاتفاقية التجارة احلرة بني الأردن
والواليات املتحدة الأمريكية ،ال ميكن �أن ي�أتي
�سوى نتيجة لتدعيم �أ�س�س التكامل التجاري بني
بلدان املنطقة وتعزيز التجارة البينية ،لتح�صني
الأ�سواق املحلية وبعد تعزيز املبادالت التجارية مع
�سائر �أ�سواق العامل.

ورد فيما �سبق �أن التجارة كانت القناة الرئي�سية
التي انتقلت عربها �آثار الأزمة املالية العاملية �إىل
البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا .غري �أن
عوامل �أخرى مثل �ضعف روابط التكامل التجاري
واملايل يف املنطقة واالعتماد ال�شديد على املوارد
اخلارجية يف متويل التنمية �أ�سهمت يف و�صول الآثار
�إىل اقت�صادات املنطقة .ولو ح ّققت املنطقة مزيد ًا
من التقدم يف اجتاه التكامل الإقليمي التجاري
واملايل ،ال�ستطاعت جتنب الآثار ال�سلبية للأزمة على
االقت�صادات والتخفيف من حدة الآثار التي ت�رسبت
�إليها .وقد توثقت الروابط التجارية بني البلدان
العربية منذ �إن�شاء منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى يف عام  1997وجمل�س التعاون اخلليجي
يف عام  ،1981فتوطدت الروابط االقت�صادية بني
البلدان العربية عموم ًا وبلدان الإ�سكوا خ�صو�ص ًا،

والتكامل التجاري بني بلدان منطقة
الإ�سكوا يحقق للبلدان املنافع التالية�( :أ)
تعزيز القدرة الإنتاجية لل�صناعة املحلية عن
طريق اال�ستفادة من املزايا التي متلكها املنطقة
يف عملية الإنتاج؛ (ب) امل�ضي يف عملية التنويع
االقت�صادي عن طريق التخ�ص�ص يف عملية الإنتاج؛
(ج) تعزيز النمو والتنمية يف البلدان الأع�ضاء؛ (د)
حت�سني �إمكانات ح�صول البلدان الأع�ضاء على ال�سلع
ب�أ�سعار منخف�ضة؛ (ﻫ) تخفي�ض تكاليف نقل ال�سلع.
فمنطقة الإ�سكوا تتعر�ض ل�صدمات مالية واقت�صادية
كالتقلب يف �أ�سعار النفط والبطالة و�ضعف القدرة
الإنتاجية وغريها من العوامل اجليو�سيا�سية.
وجاءت الأزمة املالية العاملية الأخرية لتثقل املنطقة
ب�أعباء �إ�ضافية كان ميكن جتنبها لو توفر التكامل
املايل واالقت�صادي بامل�ستوى املرجو .واالعتماد على

جيم -تو�صيات وا�ستنتاجات ب�ش�أن
ال�سيا�سة العامة
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بلدان االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية
وغريها من البلدان الآ�سيوية يف اال�ستهالك املحلي كان
من عوامل الت�أثري الرئي�سية على املنطقة .ف�إذا حققت
منطقة الإ�سكوا التكامل بني �أ�سواقها املحلية ،تكت�سب
القدرة على املناف�سة مع �سائر الأ�سواق العاملية ،و�إذا
ا�ستفادت من املزايا التي متلكها ال�ستطاعت التخفيف
من االعتماد على الأ�سواق املتقدمة لال�ستهالك املحلي.
و�أي ا�سرتاتيجية لإنقاذ منطقة الإ�سكوا من
الأزمة املالية العاملية ،ينبغي �أن تبد أ� بالعمل على
�إن�شاء �سوق متكاملة لر�أ�س املال بهدف تخفي�ض
�أ�سعار الفائدة يف املنطقة ،واحلد من احتماالت
تعر�ض اقت�صادها لل�صدمات الناجمة عن تقلبات
�أ�سعار الفائدة وم�ساندة البلدان املثقلة بالديون.
ف�إن�شاء �سوق مالية متكاملة يف املنطقة ميكن �أن
ي�سهم يف تخفي�ض املبالغ امل�ستهلكة يف خدمة الدين
العام املرتاكم وكلفة تكوين ر�أ�س املال بحيث تتمكن
ال�رشكات يف املنطقة من زيادة االعتماد على ال�سوق
املحلية وتخفيف االعتماد على ال�سوق العاملية
يف احل�صول على موارد التنمية االقت�صادية.
فتخفي�ض كلفة جمع ر�أ�س املال ي�ؤدي �إىل رفع
معدالت اال�ستثمار ومعدالت منو الناجت املحلي
الإجمايل .وبتحقيق التكامل املايل ،تكت�سب املنطقة
مزيد ًا من القدرة على ا�ستقطاب جميع �أنواع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .غري �أن الأزمة املالية
العاملية �أظهرت �أن تدفقات ر�أ�س املال الق�صرية
والطويلة الأجل مل تكن حتى الآن م�صدر ًا موثوق ًا
للتمويل لأغرا�ض التنمية والنمو يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا .فتدفقات ر�أ�س املال الق�صرية الأجل،
كاال�ستثمارات يف احلافظات �شديدة التقلب وعر�ضة
للم�ضاربة والتكامل املايل ي�ؤدي �إىل زيادة تدفقات
�أموال امل�ضاربة الق�صرية الأجل� .أما تدفقات ر�أ�س
املال اخلا�ص الطويلة الأجل� ،أي تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش ،فترتكز يف عدد من اقت�صادات
ال�سوق النا�شئة يف مناطق �أخرى .والطلب كبري
يف معظم البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على التمويل

اخلارجي لأغرا�ض التنمية ،وقد �سبق �أن اعتمدت
هذه البلدان على هذا النمط من التمويل يف املا�ضي،
غري �أنها مل ت�ستقطب �سوى قدر قليل من اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش وغريه من �أنواع التدفقات املالية
مقارنة مبناطق �أخرى.
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أن أي استراتيجية
لإلنقاذ ينبغي أن
تشمل حتقيق التكامل
النقدي باعتماد البلدان
األعضاء في اإلسكوا
عملة واحدة

كما �أن �أي ا�سرتاتيجية للإنقاذ ينبغي �أن ت�شمل
حتقيق التكامل النقدي باعتماد البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا عملة واحدة .وقد ات�ضحت �أهمية
ربط �سعر ال�رصف بالدوالر يف اقت�صادات بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ،يف ت�سهيل عملية �إن�شاء
االحتاد النقدي .ف�إن�شاء احتاد نقدي لبلدان جمل�س
التعاون اخلليجي هو و�سيلة للحد من الفوارق يف
�أ�سعار ال�رصف وما حتدثه من �آثار �سلبية تعوق
املبادالت التجارية التي ال تزال يف م�ستوى متدنٍ
بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وبني بلدان
الإ�سكوا .فما دامت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
تعمل ب�ضوابط مالية وتعتمد بانتظام على ما حتققه
ال�صادرات النفطية من �إيرادات بالعمالت الأجنبية،
ت�ستطيع اال�ستمرار بربط �سعر ال�رصف بالدوالر،
واالنطالق منه نحو اعتماد عملة م�شرتكة .واعتماد
العملة املوحدة ،مي ّد البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
باحلماية الالزمة من الأزمات التي يحتمل �أن ت�صيب
ميزان املدفوعات ومن ال�ضغوط املالية التي تتعر�ض
لها العمالت املحلية والأ�سواق املالية يف امل�ستقبل.
وميكن تف�سري �رسعة انتقال ال�صدمات املالية
اخلارجية �إىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بانفتاح
هذه البلدان التجاري وب�سوء �إدارة ال�سيا�سات
املالية و�سيا�سات االقت�صاد الكلي .لذلك ف�إن حجم
ال�صدمات اخلارجية التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل
و�شدة ت�أثريها على بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
�سيكون رهن ًا بالإجراءات التي �ستت�ضمنها
ال�سيا�سات ال�رضيبية واملالية املحلية يف مواجهة
تلك ال�صدمات وبنجاح اجلهود الرامية �إىل جتنيب
االقت�صادات املحلية �آثار هذه ال�صدمات .وميكن
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حتقيق ذلك مث ًال عن طريق اعتماد تدابري فعالة
للإ�صالح املايل.
وينبغي لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي �أن
توا�صل جهود التنويع االقت�صادي بعيد ًا عن قطاع
النفط ،وتركز على قطاعي اخلدمات وال�صناعة
لكي تكت�سب املزيد من املناعة �إزاء ال�صدمات
اخلارجية ،وتتجنب الإفراط يف االنفتاح التجاري،
وتخفف االعتماد على النفط واملنتجات النفطية يف
تغذية احل�ساب اجلاري واحل�ساب املايل .فاجلهود
التي بذلتها بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
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م�ؤخر ًا لالندماج يف االقت�صاد العاملي ،و�أبرزها
ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية� ،إىل منظمة
التجارة العاملية يف كانون الأول/دي�سمرب ،2004
والت�صديق على اتفاقيات املنطقة التجارية احلرة
بني االحتاد الأوروبي وبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي كلها ت�ساهم يف تهيئة جو م�شجع للتجارة
واال�ستثمار يف املنطقة .ومن املبادرات الأخرى على
�صعيد التكامل الدويل والإقليمي ،مواءمة قوانني
اال�ستثمار وتنظيم �أ�سواق الأوراق املالية ،وغريها
من املبادرات التي ت�ساعد على امل�ضي يف �إن�شاء
االحتاد النقدي.
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السياسة اإلمنائية واألزمة املالية العاملية
مل حتقق منطقة الإ�سكوا بعد امل�ستوى املن�شود �ألف -العوائق �أمام ال�صناعة :النق�ص يف
من التطور على الرغم من وفرة مواردها وقدراتها .التنويع االقت�صادي

ومن العوائق الرئي�سية �أمام التنمية قيود جغرافية
�سيا�سية ال بد من و�ضعها يف احل�سبان عند اعتماد
ال�سيا�سات الإمنائية وتقييم نتائجها ،وال�سعي
�إىل حتقيق �أهداف �إمنائية ت�سهم يف تعزيز الرفاه.
والطريق �إىل التنمية ال ميكن �أن تكون بعيدة عن
التطور ال�صناعي والثقافة التي تن�ش�أ منه وفق ًا
للخطوط التي ر�سمها فردورن ).)20((Verdoorn
والت�صنيع وعالقته بالبيئة هو عن�رص �أ�سا�سي من
عنا�رص ال�سيا�سة الإمنائية .وبتن�سيق العمل على
حتقيق الأهداف الإمنائية و�ضمان ا�ستمراريتها،
ميكن حتقيق النمو االقت�صادي من دون امل�سا�س
بفر�ص �أجيال امل�ستقبل.
ومل ت�ستفد البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
كثري ًا من الإيرادات املحققة من الطفرة
النفطية التي انتهت يف عام  .2008فالفوائد
االقت�صادية املحققة نتيجة لهذه الطفرة
ال تدل على اجتاه �إىل حتقيق �أمناط م�ستدامة
من النمو� ،إمنا تراكمت الريوع على نحو يدل
على فر�صة �إمنائية �ضائعة .ويتطلب ا�ستغالل
الفوائ�ض الناجتة من الطفرة النفطية الأخرية
لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة زيادة �أنواع الطلب التي
ت�سهم يف زيادة الإنتاج يف القطاعات احليوية ،وال
�سيما قطاع الت�صنيع .فتعزيز القدرة على الإنتاج
يجب �أن يكون من �أولويات �سيا�سة االقت�صاد
الكلي يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وت�ستدعي
معاجلة البطالة زيادة النمو الذي يقوده القطاع
اخلا�ص .والهدف من هذا الف�صل هو تناول هذه
الق�ضايا من خالل الرتكيز على ال�صناعة باعتبارها
قطاع ًا حيوي ًا ا�سرتاتيجي ًا ،و�رشط ًا الزم ًا للخروج
باملنطقة عن م�سار النمو الذي ال ي�ؤدي �إىل زيادة
فر�ص العمل.

يف �سياق البحث يف تطوير ال�صناعة ،ال بد من
تناول كيفية �ضمان بقاء الطلب يف م�ستوى يوازي
امل�ستوى الذي يحتمل �أن يبلغه �إنتاج القطاعات
ال�صناعية يف املنطقة .ويتطلب ذلك �رشيحة من
يكونون �سوق ًا.
امل�شرتين يزداد عددهم بحيث ِّ
ويحتاج ه�ؤالء امل�شرتون �إىل مبالغ كافية من الدخل
لتغذية الطلب .وم�صادر الدخل اخلا�ص ،هي �إما
�أرباح تحُ قق من الأعمال وتغذي الطلب على ال�سلع
اال�ستثمارية� ،أو �أجور ورواتب تغذي الطلب على
ال�سلع اال�ستهالكية .و�إ�ضافة �إىل م�صادر الطلب
املحلي اخلا�ص ،ت�شكل حكومات البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا م�صدر ًا للطلب �إذا ما �أنفقت من الإيرادات
التي حتققها من النفط وال�رضيبة .هذا هو
جمموع م�صادر الطلب داخل املنطقة� .أما الطلب
اخلارجي ،فهو الطلب على ما ت�ص ّدره املنطقة.
والدخل الذي يدعم الطلب على ال�صادرات خارجي،
وال يحتاج �إىل توفر الدخل من داخل املنطقة .غري �أن
م�صادر الدخل التي تدعم �صادرات منطقة الإ�سكوا،
وال �سيما ال�صادرات النفطية ،مبددة اليوم ،يف ظل
اقت�صاد عاملي ال يزال يف حالة ركود ،ينتع�ش ب�شكل
ثابت ،وبطيء ،من الأزمة العاملية التي �أملت به.

لم حتقق منطقة
اإلسكوا بعد املستوى
املنشود من التطور
على الرغم من وفرة
مواردها وقدراتها

ومن ال�رضوري اتخاذ تدابري على م�ستوى
ال�سيا�سة االقت�صادية لتح�سني النمو من
خالل جذب الطلب الذي يغذيه الدخل النا�شئ
من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .لذلك ال بد
من حتديد �أمناط تدفقات املداخيل املحلية
ومدى توجيهها نحو زيادة النمو .ف�إذا ا�س ُتخدمت
املداخيل على نحو ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب وبالتايل
�إىل زيادة اال�ستثمار� ،أمكن احلفاظ على الآثار غري
املبا�رشة لهذا النمط .وليتحقق ذلك ،يجب �أن تقابل
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التعاون اخلليجي ،بقي منو الإنتاجية �سالب ًا .وهذا
الواقع يتطلب تغيري ًا جذري ًا يف البنية االقت�صادية
للمنطقة ،ي�ؤدي لتحقيق النمو امل�ستدام ،و�إىل حتليل
معمق حل�صيلة الإنتاج على م�ستوى كل قطاع من
القطاعات ال�صناعية.

�أي زيادة يف الإنفاق من الدخل املحلي زيادة يف �إنتاج
ال�سلع املحلية .ويف غياب العر�ض والإنتاج على
ال�صعيد املحلي ،كما هو احلال يف منطقة الإ�سكوا
حيث القاعدة الإنتاجية �ضعيفة ،تت�رسب تدفقات
املداخيل املحلية �إىل اخلارج حيث يجذبها منتجو
ال�سلع اال�ستهالكية .ونتيج ًة لذلك� ،أ�صبح النمو
واجلدير بالذكر �أن البلدان امل�صدرة للنفط يف
يف منطقة الإ�سكوا رهن ًا بتقلبات �صادرات النفط،
فيقوى عندما ترتفع �أ�سعار النفط ،لكنه يبقى منطقة الإ�سكوا متلك قطاعات ا�سرتاتيجية تعتمد
عر�ضة لالهتزاز يف ظل افتقار املنطقة عموم ًا �إىل اعتماد ًا �شديد ًا على النفط ،وال �سيما ال�صناعات
البرتوكيميائية ،غري �أن قدرة هذه القطاعات على
التنوع يف الإنتاج ال�صناعي.
رفد النمو ال تزال حمدودة .فهذه القطاعات متد
و�إذا نوعت منطقة الإ�سكوا قاعدتها الإنتاجية احلكومات مبوارد �ضخمة� .إال �أنها قطاعات تت�سم
من خالل بناء قدراتها ال�صناعية ،فيمكنها جذب با�ستهالك ن�سبة عالية من ر�أ�س املال مقارنة مبا
تدفقات الدخل املت�رسبة واالندماج تدريجي ًا يف ت�ستوعبه من �أي ٍد عاملة ،فال تعترب �آليات فعالة
�سال�سل العر�ض العاملية .وهكذا ي�صبح الهدف لتوليد فر�ص عمل .وهذه القطاعات ترتبط ارتباط ًا
بالن�سبة �إىل �صانعي ال�سيا�سات النظر �أو ًال يف وثيق ًا بالتطورات العاملية ،فال ت�ؤثر كثري ًا على
�إمكانيات التعوي�ض عن امل�شرتيات من ال�سلع الطلب املحلي .وهذه القطاعات موجودة يف املنطقة
امل�ستوردة ب�صناعات ت�ستقطب على الطلب يف لكنها ال ترتبط بقطاعات االقت�صاد الأخرى ،وتدخل
فيها عنا�رص من �صناعات �أخرى .ولذلك ال تتفاعل
املنطقة.
الدراية التي تتطلبها هذه ال�صناعات مع القاعدة
وميكنهم يف مرحلة الحقة النظر يف �إمكانيات املعرفية الوا�سعة لالقت�صاد ،ويبقى ت�أثريها طفيف ًا
زيادة الإنتاجية .وميكن حتقيق فوائ�ض كبرية يف يف القدرة على الإنتاج.
حال اقرتنت زيادة الإنتاجية بزيادة الطلب.

باء -واقع التنويع االقت�صادي
يتبع العديد من بلدان الإ�سكوا ا�سرتاتيجيات
للتنويع االقت�صادي� ،إال �أن جهودها يف هذا
ال�سياق مل تثمر يف جميع قطاعات االقت�صاد.
فالرتابط بني القطاعات االقت�صادية ال
يزال يف حده الأدنى ،ومعدالت اال�سترياد
ال تزال على حالها ،ومنو الإنتاجية يف املنطقة ال
يتجاوز واحد يف املائة �سنوي ًا .وجهود التنويع مل
ت�ؤد �إىل تغيري يذكر يف توزيع املداخيل ،ومل تولد
فوائ�ض كبرية على م�ستوى القطاعات .ويف البلدان
التي �سجلت منو ًا �رسيع ًا يف املنطقة� ،أي بلدان جمل�س
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تعتمد منطقة الإ�سكوا اعتماد ًا �شديد ًا على
الواردات ،وت�صنف وارداتها يف �أربع فئات رئي�سية:
(�أ) العنا�رص الو�سيطة التي ت�ستخدم للإنتاج؛
(ب) ال�سلع التالفة وال�سلع املعمرة التي ت�ستهلكها
الأ�رس املعي�شية؛ (ج) ال�سلع الكمالية التي
ي�ستهلكها املي�سورون؛ (د) ال�سلع التي ت�ستخدم
لال�ستثمار يف ر�أ�س املال الثابت كالآالت .وي�ؤدي
النق�ص يف التنويع االقت�صادي على م�ستوى املنطقة
�إىل ت�رسب جزء كبري من الطلب يف هذه الفئات الأربع
من الواردات� ،إذ ت�ستهلك مبلغ ًا كبري ًا من الدخل
املحقق من الأرباح والرواتب والأجور .وكلما
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كانت قاعدة الإنتاج �ضعيفة يف املنطقة ازداد
الطلب على هذه ال�سلع؛ ومع ارتفاع م�ستويات
الدخل تت�سع الفجوة بني الدخل والطلب املحلي.
ويزداد الت�رسب كلما ازداد دخل الأفراد وازداد
ا�ستهالكهم من ال�سلع التي ت�ستهلك الكثري من
ر�أ�س املال .ويزداد ت�رسب ح�صة اال�ستهالك
من الدخل املتو�سط مع ارتفاع ن�صيب الفرد من
الدخل ،فعندما يزداد دخل الفقري ،يقل �إنفاقه على
املنتجات الغذائية املحلية.
وبطء حركة الدورة االقت�صادية هو ال�صفة
الغالبة على اقت�صاد منطقة الإ�سكوا ،لأن الآثار غري
املبا�رشة الناجتة من م�صدر الدخل الرئي�سي �أي
النفط و�سعت خيارات امل�ستهلك ،ومل تعزز القاعدة
الإنتاجية يف املنطقة .ونتيج ًة لذلكُ ،يحتمل �أن يبقى
جمال زيادة الربحية والإنتاجية يف منطقة الإ�سكوا
مقيد ًا ب�سال�سل العر�ض العاملي .وفر�ص اال�ستثمار
يف املنطقة ال متلك القدرة التي ميلكها اال�ستثمار
يف اخلارج على جذب امل�ستثمرين .وامل�ستثمرون
املحليون يرغبون يف �إر�سال ر�أ�س املال �إىل اخلارج
حيث يكون من املوارد الأ�سا�سية لزيادة العر�ض.
وهكذا يبقى الن�شاط املحلي مقيد ًا الفتقار منطقة
الإ�سكوا �إىل �سيا�سة �شاملة لت�شجيع اال�ستثمار
يف الداخل .وحالة عدم اليقني يف ظل الظروف
اجلغرافية ال�سيا�سية ال�سائدة متعن يف �إ�ضعاف
امل�ؤ�س�سات يف املنطقة .وافتقار املنطقة �إىل هذه
العنا�رص التي ال ميكن من دونها حتقيق التنمية،
ي�شكل عقبة هائلة �أمام عملية النمو.
يبدو و�ضع الإ�سكوا من حيث حجم الواردات
على نقي�ض مع و�ضع املناطق الأخرى .فن�سبة
الواردات داخل املنطقة الواحدة بلغت  19يف املائة
من جمموع الواردات ال�صناعية يف �أمريكا ،و29
يف املائة يف منطقة �آ�سيا ،و 44يف املائة يف منطقة �أوروبا،
ومل تتجاوز  4يف املائة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
و�أما ن�سبة ال�صادرات داخل املنطقة الواحدة،

اجلدول .28

ال�صادرات والواردات ال�صناعية
ح�سب املنطقة( 1999 ،بالن�سبة املئوية)
الواردات
منطقة
املناطق
الإ�سكوا
الأخرى

�أمريكا ال�شمالية والالتينية
�آ�سيا و�أوقيانيا
�أوروبا
ال�شرق الأو�سط
املصدر:

18.80
28.91
44.33
3.77

81.17
71.09
55.67
96.23

ال�صادرات
املناطق
منطقة
الأخرى
الإ�سكوا

23.88
22.74
46.27
4.26

76.08
77.26
53.73
95.74

Nicita, A. and Olarreaga, M., 2007, Trade, Production, and Protection Database, 19762004, The World Bank Economic Review 21(1), pp. 165-171.

الشكل .38

م�ضاعف التجارة اخلارجية يف م�صر،
1998-1980

املصدر :تقديرات اإلسكوا.

فبلغت  24يف املائة من جمموع ال�صادرات ال�صناعية
يف منطقة �أمريكا ،و 23يف املائة يف منطقة �آ�سيا ،و46
يف املائة يف منطقة �أوروبا ،ومل تتجاوز  4يف املائة
يف منطقة ال�رشق الأو�سط (اجلدول .)28
ولقيا�س التغري مع مرور الوقت ،جرى ح�ساب
م�ضاعف التجارة اخلارجية للت�صنيع الذي
�أ�شار �إىل تراجع متوا�صل( .)21ويحول النق�ص
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يف البيانات دون �إجراء تقدير دقيق مل�ضاعف (د) الأن�شطة ال�صناعية ترتاجع مع الوقت ويزداد
التجارة اخلارجية للمنطقة ككل .ويوفر ال�رشكاء االعتماد على اخلارج.
التجاريون بيانات عن و�ضع الإنتاج ال�صناعي،
و�أي �سيا�سة اقت�صادية ال ميكن �أن تكون
واملبادالت مع ال�رشكاء التجاريني .ويظهر
ال�شكل  38تراجع م�ضاعف التجارة اخلارجية فاعلة يف معاجلة هذه الظروف املتجذرة يف املنطقة
يف م�رص يف الإنتاج ال�صناعي اعتبار ًا من �أواخر وتذليل ال�صعوبات ،ما مل ت�ؤد احلكومات دور ًا
الثمانينات ،واعتماد ًا متزايد ًا على اال�سترياد كما على �صعيد البلدان م�صدر الأ�رضار التي حلقت
يف �سائر بلدان الإ�سكوا مع �أن االقت�صاد امل�رصي بالإنتاج ال�صناعي يف املنطقة يف ظل الأمناط
هو �أحد �أكرث اقت�صادات املنطقة تنوع ًا .وم�ضاعف الإنتاجية والتجارية الإقليمية والعاملية .واالعتماد
التجارة اخلارجية ال�سلبي هو مقيا�س �آخر حلجم على القطاع اخلا�ص يف ا�ستثمارات ال تدعمها
الت�رسب يف دورة الدخل .ويف ظل حجم الت�رسب برامج التنمية الوطنية هو مبثابة �سيا�سة تفتقر
الكبري ،يبقى من امل�ستبعد حتقيق منو فعلي يتميز �إىل مقومات النجاح .وميكن �أن ت�ساهم احلكومات
بتقدم م�ستدام يف الإنتاجية وميلك القدرة على بال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص ومنظمات العمال يف
العملية الإمنائية من خالل توفري برامج ائتمان،
توليد فر�ص عمل.
و�ضمانات للقرو�ض وال�صادرات ،وغري ذلك
من �أ�شكال احلماية التي متكن القطاعات العالية
دال -اخلطوات املقبلة
الإنتاجية من بلوغ م�ستوى ميكنها من مواجهة
تغلب على ال�صناعة يف البلدان الأع�ضاء يف املناف�سة العاملية.
الإ�سكوا �صفة الت�رسب وال�ضعف يف املبادالت
ومن �ش�أن الإعانات التي متنح يف املكان
التجارية .فالظروف والعقبات الرئي�سية التي
تعرقل م�سرية النمو والتنمية يف منطقة الإ�سكوا ال�صحيح واالتفاقات الثنائية �أن تزيد اال�ستثمارات
مزمنة ومتجذرة ،يتعذر معها امل�ضي يف تطبيق اخلا�صة يف القطاعات اال�سرتاتيجية .ومن املمكن
�سيا�سات التنمية االقت�صادية وحتقيق التكامل �أن يف ّعل اال�ستثمار اخلا�ص املوجه الأن�شطة
الإقليمي .والتطوير ال�صناعي ميكن �أن يكون املرتبطة بالأ�سواق احليوية .ومن دون و�ساطة
م�صدر ًا لنمو وا�سع النطاق ولزيادة املداخيل احلكومة ،ين�أى الأفراد عن املجازفة بالعمل يف
من الأجور .فال�صناعة �إذ ًا �رشط �أ�سا�سي للنمو بع�ض القطاعات بالرغم من قدرتها على حتقيق
االقت�صادي املرتكز على احلقوق .و�سيا�سات عائدات كبرية للمنطقة .وال ت�صبح الأن�شطة يف هذه
التنمية يف منطقة الإ�سكوا يجب �أن تواجه القطاعات "منطقية" بالن�سبة �إىل ال�رشكة الفردية
احلقائق املجردة التالية�( :أ) النمو احلقيقي مل �إال عند �إن�شاء نظام �إنتاجي وجتاري تعاوين على
يتحقق يف املنطقة ب�سبب الت�رسب يف دورة الدخل م�ستوى املنطقة.
نتيج ًة لالعتماد ال�شديد على الواردات ال�صناعية؛
وعلى املدى الق�صري ،قد ينتج امليل املتزايد �إىل
(ب) الإنتاج ال�صناعي موجود يف املنطقة غري
�أنه مقيد ب�سال�سل العر�ض العاملية وعدم وجود اال�ستثمار عن ارتفاع الطلب والإنتاج املحليني.
ا�سرتاتيجية �صناعية �إقليمية؛ (ج) بع�ض قطاعات �أما على املدى الأطول ،فقد ي�ؤدي التعوي�ض عن
الإنتاج لأغرا�ض الت�صدير �شهدت تطور ًا �إال �أن ا�سترياد �سلع ر�أ�س املال الثابت �إىل تن�شيط وترية
القطاعات اال�سرتاتيجية يف املنطقة ال تزال مهملة؛ النمو .وحاالت عدم اليقني عديدة يف ما يتعلق
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بالإنتاج االقت�صادي العاملي .وال يتحقق النمو طلب �أ�سواقها ،مما �سيحمي االقت�صادات الإقليمية
الوا�سع النطاق الذي يولد فر�ص عمل من خالل جزئي ًا من تقلبات ال�سوق العاملية والأزمات
�إيجاد �صيغة �سحرية للدخول �إىل الأ�سواق العاملية ،املتكررة.
بل من خالل �إعادة مداخيل املنطقة �إليها وتلبية

95

الفصل اخلامس

السياسة االجتماعية
والضمان االجتماعي والدولة

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

الفصل اخلامس

السياسة االجتماعية والضمان االجتماعي
والدولة
ويتناول عددا من الأ�سئلة التي ي�سعى وا�ضعو
�ألف -مقدمة
ال�سيا�سات يف املنطقة �إىل الإجابة عليها يف �سياق
ن�ش�أ املفهوم اجلديد للرعاية االجتماعية الذي املناق�شات حول العقد االجتماعي اجلديد والتنمية
ُعرف مبفهوم دولة الرعاية غداة الأزمات ال�سيا�سية االجتماعية.
واملالية واالقت�صادية التي �أملت بالعامل يف مطلع
القرن الع�رشين ،ويوم ان�شغلت بلدان �أوروبا باء -التنمية يف املنطقة العربية
بالنهو�ض من �أنقا�ض حربني عامليتني وتبعات �أزمة
�أحرزت املنطقة العربية تقدم ًا يف م�سريتها
اقت�صادية هزت العامل يف عام  ،1929وواجهت
�شعوبها �شبح الفقر والب�ؤ�س� .إزاء هذا امل�صري الإمنائية يف ال�ستينات وال�سبعينات� ،إذ حققت
أداء منور �رشق �آ�سيا(.)23
امل�شرتك ،اندفعت ال�شعوب مطالبة ب ُنظم للت�ضامن �أداء اقت�صادي ًا �ضاهى � َ
تكون عامة و�شاملة ،ال تقت�رص على م�ساعدات وخالل فرتة االزدهار تلك ،عملت معظم البلدان
على تو�سيع �آليات ال�ضمان االجتماعي ،وذلك رمبا
خريية تقليدية تقدم للفقراء.
انطالق ًا من توجهات اال�شرتاكية ،ولكن �سعيا �إىل
ويف �أواخر القرن الع�رشين ،كان انهيار املع�سكر بناء الأمة وتكوين الهوية الوطنية( .)24وبد�أت
اال�شرتاكي ،واالنتقال �إىل اقت�صاد ال�سوق ،اعتبار ًا برامج املعا�شات التقاعدية احلكومية يف البلدان
من عام  ،1989مبثابة حتول جذري .فمع ارتفاع اال�شرتاكية يف اخلم�سينات ،ويف بلدان جمل�س
معدالت النمو ظهر مفهوم عدم التدخل وامل�س�ؤولية التعاون اخلليجي يف ال�سبعينات( .)25و�سعت
الفردية جمدداً ،ويف ظل التكامل االقت�صادي هذه البلدان �إىل حت�سني الآليات احلكومية املعنية
العاملي واملناف�سة� ،أنهكت ميزانيات القطاع العام بتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية وتوفري البنى
وال�رشكات التجارية ،و�أخذت الفجوة تت�سع بني الأ�سا�سية الالزمة لها ،و�إىل النهو�ض بالتعليم
العام لأهميته يف �إن�شاء �إدارات م�ستقلة و�إعداد
الأغنياء والفقراء(.)22
القوى العاملة املاهرة( .)26وقدمت معظم البلدان
ومرة �أخرى �أتت الأزمة املالية واالقت�صادية التي حتويالت اجتماعية غري مبا�رشة عن طريق
�رضبت العامل م�ؤخراً ،لتزعزع الثقة يف الأ�سواق التي دعم ال�سلع �أو اخلدمات الأ�سا�سية ،مثل الغذاء
ال تخ�ضع ل�ضوابط ،وتعزز التطلعات �إىل تدخل والكهرباء والوقود والبنزين والنقل العام.
الدولة لفر�ض هذه ال�ضوابط .غري �أن قدرة الدول
وم�سرية املنطقة على طريق التنمية الب�رشية
على اال�ضطالع بالدور املرجو منها يف حتقيق
التوازن وتثبيت اال�ستقرار وتقدمي الدعم ال تزال بد�أت يف ظروف مثقلة بتبعات احلرب العاملية الثانية
والفوارق ال�شا�سعة بني املناطق الريفية واملناطق
مو�ضع �شك.
()27
احل�رضية  .وقد �شهدت املنطقة حت�رض ًا
وهذا الف�صل يت�ضمن عر�ضا عن دور الدولة يف �رسيع ًا �أحدث حتو ًال يف ال ُبنى االقت�صادية ،وتلقت
املنطقة العربية عرب احلقبة املا�ضية وحتى اليوم ،حتويالت مالية �سخية ا�ستفادت منها �أعداد كبرية
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من ال�سكان ،و�أ�سهمت يف خف�ض معدالت الفقر
ووفيات الأطفال ،وحت�سني متو�سط العمر املتوقع
مبعدل ع�رش �سنوات خالل الفرتة من � 1960إىل
 .)28(1985وانخف�ض معدل الفقر يف البلدان العربية
ليبلغ �أدنى املعدالت بني �سائر املناطق النامية(.)29
ونتيجة الرتفاع عائدات النفط ،مل يعد
من حاجة ملحة �إىل الإ�رساع يف فتح الأ�سواق
والتناف�س جلذب ر�ؤو�س الأموال .وارتفع متو�سط
الإنفاق احلكومي �إىل  42يف املائة تقريب ًا من الناجت
املحلي الإجمايل يف ال�سبعينات( ،)30على �أثر اعتماد
ا�سرتاتيجيات �إمنائية تعتمد على الإنفاق العام؛
وزيادة الإنفاق على التعليم وال�صحة والإعانات؛
والرتكيز على امل�ؤ�س�سات التي متلكها الدولة.
و�رسعان ما كثرُ ت فر�ص العمل يف القطاع العام مع
تو�سع دور الدولة.
غري �أن هبوط �أ�سعار النفط يف منت�صف
ال�سبعينات قو�ض هذا النموذج الإمنائي .فقد �أدى
نتيجة تراجع النمو و�أ�سواق ر�أ�س املال يف املنطقة
�إىل الإخالل بتوازن االقت�صاد الكلي ،وتفاقم
�أعباء الدين العام ،و�إ�ضعاف قدرة احلكومات
على اال�ستثمار يف البنى الأ�سا�سية االجتماعية ويف
ال�صناعة .ومل تكن �أ�سواق العمل يف املنطقة مبن�أى
عن �آثار تراجع معدل النمو االقت�صادي وارتفاع
معدل النمو ال�سكاين ،وبدء موجات الهجرة
املعاك�سة بفعل اال�ستعا�ضة عن القوى العاملة
العربية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بقوى
عاملة وافدة من مناطق �أخرى بعد حرب اخلليج(.)31
وبينما بد�أت احلكومات املحا ِفظة يف
بريطانيا العظمى والواليات املتحدة الأمريكية تدعو
لر�ؤية جديدة لدور الدولة ،وترى يف تقلي�ص دور
القطاع العام حال للأزمات االقت�صادية والبطالة
والعجز يف امليزانيات ،كانت البلدان العربية تعمل
بنهج خمتلف.
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فالقطاع العام يف تلك البلدان هو الذي �أخذ
على عاتقه مهمة التعوي�ض يف ظروف الأزمات،
وت�أمني فر�ص العمل من خالل ا�ستيعاب �أعداد
فائ�ضة من القوى العاملة .وبلغت ن�سبة فر�ص
العمل التي ي�ؤمنها القطاع العام من جمموع فر�ص
العمل وكذلك قيمة الأجور التي يدفعها بالن�سبة
املئوية من الناجت املحلي الإجمايل م�ستويات تفوق
امل�ستوى الذي ت�سجله منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي( .)32وازداد معدل التوظيف
يف القطاع العام يف البحرين و ُعمان والكويت
وم�رص واململكة العربية ال�سعودية يف الت�سعينات،
وتراوحت م�ساهمة هذا القطاع يف ت�أمني فر�ص
العمل بني  4يف املائة تقريبا يف اململكة العربية
ال�سعودية ونحو  40يف املائة يف م�رص( .)33ويف هذه
الأثناء ،ازدادت الأعباء املالية املرتتبة على برامج
احلماية االجتماعية حتى بلغت ن�سبتها  5.7يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان ،و 11.2يف املائة
يف اليمن ،و 12.9يف املائة يف م�رص ،و 17.9يف املائة
يف الأردن(.)34
ولعل هذه اجلهود قد �أ�سهمت يف ا�ستمرار
حت�سن امل�ؤ�رشات االجتماعية بالرغم من الركود
االقت�صادي يف فرتة هبوط �أ�سعار النفط ،وبالرغم
من تعر�ض �أ�سواق العمل ل�صدمات كبرية .ومعدل
التفاوت يف الدخل ،الذي كان مرتفع ًا يف عام ،1970
تراجع كثريا حتى بلغ معامل جيني  0.357يف عام
 .)35(2000وحت�سنت اخلدمات العامة ،ف�أحرز عدد
من بلدان املنطقة تقدم ًا يف تعميم التعليم االبتدائي
للجميع ،وتطوير البنى الأ�سا�سية التي �سمحت
بو�صول التعليم �إىل املناطق النائية .وانخف�ضت
ن�سبة الأمية بني الإناث من  79يف املائة يف ال�سبعينات
�إىل  23يف املائة يف عام  .)36(2000و�أدرجت برامج
التدريب املهني �ضمن الأولويات يف �سيا�سات
تطوير �أ�سواق العمل .وبحلول عام  ،2000بلغت
ن�سبة التح�صني �ضد احل�صبة  90يف املائة تقريب ًا يف
غربي �آ�سيا(.)37
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وتن�ضم �إىل القوى العاملة يف املنطقة �أعداد
متزايدة يتعذر ا�ستيعابها يف القطاع العام �أو يف
قطاعات العمل الأخرى .فقد ارتفع معدل منو
القوى العاملة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من  2.4يف املائة يف الفرتة من � 1960إىل
� 1980إىل  3.2يف املائة يف عام  2002ففاق بذلك
معدل النمو يف املناطق الأخرى( ،)38و�أثقل كاهل
املجتمعات ونظم ال�ضمان االجتماعي ب�أعباء
�إ�ضافية .كما ت�شهد منطقة ال�رشق الأو�سط فرق ًا
�شا�سع ًا يف فر�ص العمل بني الرجل واملر�أة ،ففي عام
 ،2009مل تتجاوز ن�سبة الن�ساء اللواتي ح�صلن
على فر�ص عمل  20يف املائة من الن�ساء مقابل 67.7
يف املائة من الرجال ،وهي ن�سبة منخف�ضة جد ًا
مقارنة باملناطق النامية الأخرى(.)39
غري �أن احلالة االقت�صادية انتع�شت م�ؤخر ًا
مع ارتفاع �أ�سعار النفط والغاز وو�صول النمو
�إىل �أعلى معدالت منذ ال�سبعينات .وانخف�ض معدل
البطالة يف ال�رشق الأو�سط �إىل  8.1يف املائة يف عام
 ،2008و�أدى توفر فر�ص العمل وتراجع معدل
الوالدات �إىل خف�ض معدالت الإعالة .وهذه الظروف
�أتاحت فر�صة لإحراز تقدم حقيقي باجتاه التنمية
يف املنطقة(.)40
ومع زيادة اال�ستثمارات يف القطاع العام ويف
القطاع اخلا�ص� ،أ�صبح القطاع اخلا�ص �شيئ ًا ف�شيئ ًا
امل�صدر الرئي�سي لفر�ص العمل اجلديدة .فمعدالت
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،ومنها اال�ستثمار داخل
املنطقة ارتفعت مع حت�سن الظروف االقت�صادية
و�إنفاذ الإ�صالحات اجلمركية .وبقي القطاع العام
م�صدر ًا لفر�ص العمل يف عدد من البلدان ،ولكن
مبعدالت متدنية( ،)41وبد�أت ن�سبة �أجور القطاع
العام من الناجت املحلي الإجمايل ترتاجع .ويف عام
 ،2005تراوحت هذه الن�سبة بني  3يف املائة تقريب ًا يف
الإمارات العربية املتحدة و 5يف املائة يف قطر ،و5.5
يف املائة يف الأردن ،و 7يف املائة يف لبنان ،و 7.5يف املائة

الشكل .39

(*)

املعدل ال�صايف لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
يف غربي �آ�سيا2006-1990 ،
(بالن�سبة املئوية)

املصدر :تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2010األمم املتحدة ،نيويورك.2010 ،
مالحظة :تشمل منطقة غربي آسيا في هذا الشكل تركيا وتستثنى منها السودان ومصر.
(*) املقصود هو عدد التالميذ في سن التعليم االبتدائي امللتحقني مبدرسة ابتدائية أو ثانوية ،بالنسبة املئوية من مجموع
السكان في هذه الفئة العمرية.

يف �سلطنة ُعمان ،و 8يف املائة يف م�رص ،و 9.5يف املائة
يف الكويت ،و 11يف املائة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،و 12يف املائة يف البحرين و 13يف املائة يف
اململكة العربية ال�سعودية(.)42
وبالرغم من النجاح يف ت�أمني فر�ص العمل،
وحت�سني �أو�ضاع الآالف من الأ�شخا�ص ،بقيت
�شواغل عدة تطغى على املناق�شات ب�ش�أن ال�سيا�سات
االجتماعية يف املنطقة ،منها�( :أ) ا�ستدامة نظم
ال�ضمان االجتماعي؛ (ب) تو�سيع نطاق اخلدمات
بحيث ت�شمل الأعداد الكبرية من ال�سكان
املحرومني؛ (ج) توجيه امل�ساعدات �إىل ال�رشائح
الأكرث فقر ًا وحرمان ًا من ال�سكان.
فالنظم ال�صحية تفتقر �إىل التكامل ،وحتتاج �إىل
بناء القدرات امل�ؤ�س�سية ،وتعاين من الت�ضخم وعدم
القدرة على تقدمي تغطية �شاملة .ونتيجة لذلك،
تتحمل احلكومات ن�صف تكاليف الرعاية ال�صحية
تقريب ًا بينما تتحمل الأ�رس الن�صف املتبقي ،يف ظل
النواق�ص التي ت�شوب نظم الت�أمني يف املنطقة(.)43

النظم الصحية تفتقر
إلى التكامل ،وحتتاج إلى
بناء القدرات املؤسسية،
وتعاني من التضخم
وعدم القدرة على تقدمي
تغطية شاملة
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ن�سبة العاملني الذين يعي�شون ب�أقل من 1.25
دوالر يف اليوم عام  1998والفرتة
( 2009-2008بالن�سبة املئوية)

املصدر :تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2010األمم املتحدة ،نيويورك.2010 ،
مالحظة :تشمل منطقة غربي آسيا في هذا الشكل تركيا وتستثنى منها السودان ومصر.
(*) تستند بيانات العام  2009إلى السيناريو الثاني الصادر عن منظمة العمل الدولية .ملزيد من التفاصيل ،االطالع على
املوقع اإللكتروني.mdgs.un.org :

و�أما نظم معا�شات التقاعد فهي عبارة عن برامج
متفرقة تختلف من حيث ال�رشوط وامل�ستحقات،
معظمها مثقل مببالغ �ضخمة من الديون العامة،
التي يهدد تراكمها بزعزعة ا�ستقرار االقت�صاد
الكلي( .)44و�أما نظم التعليم فتعد الطالب للعمل
يف القطاع العام ،وال متدهم باملهارات املطلوبة يف
القطاع اخلا�ص ،فيتعذر عليهم �إيجاد فر�ص عمل
بفعل عدم تطابق م�ؤهالتهم مع احتياجات �سوق
العمل .وال�صفوف الدرا�سية ت�ضم عدد ًا من
التالميذ يفوق �سعتها احلقيقية ،وما ي�صلون �إليه من
حت�صيل علمي يبقى �أحيان ًا دون امل�ستوى املن�شود.
ومع �أن قيمة الإنفاق احلكومي على التعليم ت�شكل
ن�سبة مرتفعة جد ًا من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب
املعايري الدولية ،ال تزال معدالت الأمية يف هذه
املنطقة مرتفعة ،مبعظم املناطق النامية الأخرى(.)45
وعندما ا�س ُتنفدت قدرة القطاع العام كمالذ �أخري
للباحثني عن فر�ص عمل( ،)46ن�ش�أ قطاع غري نظامي
�رسعان ما تو�سع و�أمن فر�ص ًا للأعداد املتزايدة من
القوى العاملة .ففي عام  ،2000جتاوزت ن�سبة
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العاملني يف القطاع غري النظامي  40يف املائة من
جمموع القوى العاملة غري الزراعية( ،)47وفيه ن�سبة
كبرية من الفر�ص امل�ستحدثة يف القطاع اخلا�ص،
وال �سيما يف قطاع اخلدمات والبناء ال�شديد الت�أثر
بالتقلبات( .)48وال ي�ستفيد العاملون يف القطاع
غري النظامي من برامج ال�ضمان االجتماعي ،لأن
معظم برامج الت�أمني ومعا�شات التقاعد تقت�رص
على موظفي القطاع النظامي العام واخلا�ص ،وال
ت�شمل العاملني يف القطاعات غري النظامية(.)49
وتغطي برامج املعا�شات التقاعدية  10يف املائة
تقريب ًا من امل�سنني يف املنطقة ،و 30يف املائة فقط
من العاملني( .)50والبحرين هو البلد الوحيد الذي
يقدم تعوي�ضات الت�أمني �ضد البطالة.
وبرامج امل�ساعدة االجتماعية ،مثل دعم املواد
الغذائية والتحويالت النقدية وبرامج الإ�سكان
وال�صناديق االجتماعية ،تفتقر �إىل الكفاءة يف
حتديد امل�ستفيدين وتوزيع امل�ساعدات و�إدارتها
وتن�سيقها .ونادر ًا ما ت�صل خدماتها �إىل �سكان
الريف الذين يعولون على التحويالت املالية
من �أفراد الأ�رس العاملني يف اخلارج ،والدعم
العائلي ،وخدمات املنظمات غري احلكومية(.)51
وزاد ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية والطاقة
يف عامي  2007و 2008من تكاليف الرعاية
االجتماعية التي ت�ؤمنها احلكومات .وتراوحت
قيمة الإعانات الغذائية يف عام  2007بني �أقل من
 0.5يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان
والكويت واململكة العربية ال�سعودية ،و� 1أو 2
يف املائة يف الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية
وم�رص واليمن .وترتاوح ح�صة هذه الإعانات من
الإنفاق احلكومي بني �أقل من  1يف املائة يف الكويت
ولبنان واململكة العربية ال�سعودية ،و 1.5يف املائة
يف اليمن ،و 4يف املائة يف م�رص ،و 4.5يف املائة يف
الأردن ونحو  5يف املائة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية( .)52وترتاوح قيمة املعونات املقدمة يف
الغذاء والطاقة بني  3و 15يف املائة من الناجت
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املحلي الإجمايل ،حيث ت�ستهلك  10يف املائة من جيم -هل حان الوقت لإعادة النظر يف
الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن ونحو  9يف املائة يف ال�سيا�سات العامة؟

م�رص( .)53غري �أن احليز املايل للعديد من البلدان
ي�ضيق منذ �أعوام ،وقد ي�ضيق �أكرث حتت وط�أة
تعي حكومات املنطقة هذه الثغرات ،لكنها يف
الأزمة االقت�صادية العاملية.
الوقت نف�سه �أمام مهمة �شاقة .ففي ظل العقبات
املالية ،والقيود ال�سيا�سية ،قد يتعذر على احلكومات
ويف حني ال تزال معدالت الفقر يف املنطقة من التخلي عن هذا املزيج من التوظيف يف القطاع
�أدنى املعدالت يف العامل النامي ،تزداد املخاوف العام ،والدعم احلكومي ،واالعتماد على التحويالت
من ارتفاع ن�سبة العاملني الذين يعي�شون ب�أقل من املالية .ومل يج ِر حتى اليوم �أي نقا�ش جدي حول
دوالر واحد يف اليوم(.)54
دور الدولة يف ال�سيا�سة االجتماعية �أو حول
اخليارات املتاحة التي ميكن الأخذ بها .ويبدو �أن
ويفرت�ض كثريون �أن �أداء هذه املنطقة يجب �أن منوذج دولة الرعاية يبقى يف نظر حكومات املنطقة
يكون �أف�ضل ،ملا تختزنه من ثروات .فانخفا�ض اخليار الأف�ضل� ،إذ ال تبدي جتاوب ًا فعلي ًا ال �إزاء
معدالت الفقر ال يعطي �صورة وافية عن الو�ضع ال�سيا�سات املرتكزة على ال�سوق وال ال�سيا�سات
يف املنطقة� ،إذ يخفي فوارق �شا�سعة بني ال�سكان القائمة على احلقوق.
داخل بلدان املنطقة وفيما بينها ،وال يعرب عن
واقع الفقراء ومدى التعر�ض لآثار ال�صدمات
ويف الأمن الب�رشيُ ،تعنى ال�سيا�سة االجتماعية
االقت�صادية وال�سيا�سية.
بنواح عدة .فهي حترر النا�س من الفقر ،بتزويد
ٍ
الفقراء واملعوزين باخلدمات العامة وم�ساعدتهم
والتح�رض ال�رسيع يحد من قدرة املجتمعات على مواجهة ال�صدمات االقت�صادية واملخاطر.
الريفية على التعوي�ض عن �ضعف �شبكات الأمان وهي تدعم حرية الأفراد يف التحرك والت�رصف� ،إذ
العامة .فاملنظمات غري احلكومية ،التي هي م�صدر ت�ساعدهم على تطوير �إمكاناتهم الب�رشية ،وت�ضمن
هام لفر�ص العمل يف العديد من البلدان ،لي�ست لهم فر�ص ًا متكافئة ،وت�سهل م�شاركتهم يف احلياة
بدي ًال عن الآليات احلكومية .ويقود النق�ص يف االقت�صادية واالجتماعية .وهي حترر النا�س من
هذه اخلدمات �أو عدم كفاءتها �إىل خ�صخ�صة لهذه اخلوف �إذ ت�ؤ�س�س ملجتمعات �شاملة للجميع ،وحتد
اخلدمات بحكم الأمر الواقع ،بحيث يتعذر على من التمييز ،وتخفف من التوترات االجتماعية،
الفئات الفقرية حتمل كلفتها .وتبقى التحويالت وتغذي ال�شعور باال�ستقرار.
املالية من العاملني يف اخلارج مبثابة �شبكة الأمان
لهذه الفئات.
وقد جنحت احلكومات حتى اليوم يف ت�أمني
�شبكات الأمان االجتماعي ل�رشائح وا�سعة من
و�إزاء هذا الواقع ،تطرح ت�سا�ؤالت حول ال�سكان ،وحققت م�ستوى مقبو ًال من امل�ساواة.
فعالية هذا النهج يف ال�سيا�سة االجتماعية يف و�أحرزت تقدم ًا كبري ًا باجتاه التنمية يف ظل
خدمة جميع ال�سكان وامل�ساهمة يف بناء القدرات اال�ضطرابات و�أعمال العنف والنزاعات التي
الب�رشية وامل�ؤ�س�سية الالزمة لتحقيق النمو املطرد ت�رض االقت�صاد وترهق املجتمع .واملنطقة
والتنمية امل�ستدامة يف جو من عدم اليقني وعدم العربية ت�أوي �إحدى �أكرب جمموعات الالجئني يف
اال�ستقرار.
العامل(.)55
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انخفاض معدالت الفقر
ال يعطي صورة وافية
عن الوضع في املنطقة،
إذ يخفي فوارق شاسعة
بني السكان داخل بلدان
املنطقة وفيما بينها
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الالجئني في العالم
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وال�س�ؤال الذي يطرح هنا هو حول كيفية امل�ضي من الو�صول �إىل الفئات التي حتتاج �إىل حماية،
من الإجنازات املحققة لتحقيق �إجنازات ت�شمل جميع وحتقيق الكفاءة يف تقدمي اخلدمات ،والتعاون مع
ال�سكان ،واالنطالق من امل�ساواة لتحقيق الإن�صاف .احلكومات لتهيئة ظروف احلياة الالئقة.
ومن �أولويات ال�سيا�سة العامة حت�سني الآليات
القائمة .ويتطلب حت�سني الكفاءة املالية �إعادة
تخ�صي�ص امل�ساهمات وامل�ستحقات ،وحت�سني
�آليات الإنفاذ والر�صد ،وحتقيق اال�ستثمار الأمثل
لر�أ�س املال ،وخف�ض التكاليف الإدارية ،وحتديد
امل�ستفيدين(.)56
ومن �أولويات ال�سيا�سة العامة �أي�ضا �إيجاد
و�سائل لتو�سيع �شبكات ال�ضمان االجتماعي،
بحيث ت�شمل الأعداد الكبرية من العاملني يف القطاع
غري النظامي .ومع �أن تقدمي املعونات مفيد يف
بع�ض الأحيانُ ،تعترب التحويالت النقدية املبا�رشة
و�سيلة �أف�ضل� ،إذ تتيح للفرد حرية االختيار،
فيتوىل بنف�سه �رشاء الأدوية �أو املواد الغذائية �أو
اخلدمات التي يحتاج �إليها� ،أو يرغب فيها .ويرى
البع�ض يف املعونات جمرد عالج م�ؤقت للفقر ،ولي�س
و�سيلة لبناء الإمكانات والقدرات الب�رشية الالزمة
لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ويف ال�سياق نف�سه ،يرى كثريون �أن لنظم
ال�ضمان االجتماعي دور ًا اقت�صادي ًا هام ًا،
باعتبارها �أدوات ت�سهم بطريقة �شبه تلقائية يف
تثبيت اال�ستقرار �أثناء الأزمات االقت�صادية .فهذه
النظم� ،إذ ت�سهم يف تخفيف ال�ضائقة االجتماعية
ودعم اال�ستهالك ،ت�ساعد يف حت�صني املجتمع من
التقلبات االقت�صادية و�صدمات ال�سوق ،وهذا
النوع من احلماية ال يتيحه االقت�صاد غري النظامي.
وميكن �أن تعمل احلكومات على تعزيز
ال�رشاكات داخل البلدان ويف املنطقة .ومع �أن
م�س�ؤولية حماية النا�س تقع على عاتق الدولة يف
املقام الأول ،فقد تتميز بع�ض اجلهات بقدرة متكنها
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والتعاون الإقليمي يعزز حماية العمال
املهاجرين الذين يقدمون م�ساهمات قيمة كثري ًا
ما ت�سقط من ح�سابات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية �سواء �أكان يف البلدان التي هاجروا
منها �أم البلدان التي هاجروا �إليها ويعملون
فيها .فاملهاجرون قلما ت�شملهم برامج ال�ضمان
االجتماعي ،و�سنوات العمل التي يق�ضونها يف
اخلارج قلما تحُ �سب �ضمن م�ستحقات التقاعد.
وتعمل حكومات عدة حالي ًا بالتعاون مع
املبادرات الأهلية واملنظمات غري احلكومية،
وتت�شارك معها اخلربات يف و�ضع ال�سيا�سات والأطر
التنظيمية املنا�سبة .وميكن �أن تعمل احلكومات
�أي�ضا على تعزيز نظم املعلومات وبناء القدرات
الالزمة لر�صد نتائج ال�سيا�سة العامة وتقييمها،
وذلك لتحديد �أهداف الأن�شطة ،وامل�ستفيدين منها،
والإ�رشاف على تنفيذها .وتقت�رص م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف احلماية االجتماعية على م�ساهمته
املحدودة يف برامج الت�أمني االجتماعي.
فمفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية عن امللكية
اخلا�صة هو مفهوم متجذر يف التاريخ ويف الثقافة
العربية ،غري �أنه ال يعترب �ش�أن ًا عام ًا بل �ش�أن
خا�ص .ويف مناق�شة القيم واملفاهيم ،واملزايا
والنواق�ص ،واحلقوق وامل�س�ؤوليات يف �إطار دور
كل من القطاعني العام واخلا�ص �إجابة على عدد
من الت�سا�ؤالت ،هل الفقر �ش�أن خا�ص �أو عام؟ هل
هدف ال�سيا�سة االجتماعية حتقيق امل�ساواة يف
الدخل �أو يف الإجنازات والفر�ص؟ ما هو مفهوم
النا�س للإعالة واال�ستقاللية؟ امل�ساواة والإن�صاف؟
�أهداف ال�سيا�سة االجتماعية يف ظل �ضيق احليز
املايل املتاح؟ خيارات التمويل املتاحة؟
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ولعل �أهم �أهداف التعاون الإقليمي هو تهيئة
الظروف امل�ؤازرة لتحقيق التنمية االقت�صادية
واحلماية االجتماعية يف �آن .ولبلوغ هذا الهدف ال
بد من احلد من ال�رصاعات والتوترات ال�سيا�سية،
وتغذية ثقافة التعاون والوفاق ،ملا توقعه حاالت
العنف وال�رصاع من خ�سائر اقت�صادية واجتماعية،
وما ت�ستهلكه من موارد ميكن ا�ستثمارها يف التنمية
االجتماعية.
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ولي�ست التحديات العاملية ،مثل تغيرّ املناخ،
وارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،وانت�شار الأوبئة،
وتكرار الأزمات املالية� ،سوى دليل �إ�ضايف على
�رضورة تر�سيخ ح�س امل�س�ؤولية اجلماعية
ومفهومها .واجلدير باملنطقة العربية �أن تنطلق
من هذا احل�س ،فتجمع ما تختزنه من الإمكانات
للم�ضي ب�شعوبها يف م�سرية التنمية االجتماعية.
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اخلالصة والتوصيات املتصلة بالسياسات
�سجلت منطقة الإ�سكوا ،م�ؤخراً� ،أداء جيد ًا يف
النمو مقارنة مبناطق �أخرى ،بالرغم من الأزمة
املالية العاملية .ومن �أهم العنا�رص التي �أ�سهمت
يف احلفاظ على معدالت مرتفعة يف منو الناجت
املحلي الإجمايل ،ارتفاع �أ�سعار النفط و�إيراداته،
واال�ستهالك املحلي العام واخلا�ص .غري �أن
وا�ضعي ال�سيا�سات �أدركوا �أن معدالت النمو
املرتفعة هذا االرتفاع مل ت�ؤ ّد حتى الآن �إىل زيادة
فر�ص العمل ،وخف�ض معدالت الفقر ،وحتقيق
التنمية الب�رشية ،وخف�ض معدالت البطالة املزمنة
التي �شهدت بلدان الإ�سكوا ارتفاعها منذ مطلع
الت�سعينات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تزال تدفقات
ر�ؤو�س الأموال �إىل املنطقة وكذلك اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش الذي هو املحرك الرئي�سي للنمو
االقت�صادي قليلة جداً .واال�ضطرابات ال�سيا�سية
واالجتماعية التي زعزعت اال�ستقرار يف كل من
البحرين وتون�س واجلزائر واجلماهريية العربية
الليبية وم�رص واليمن ،وكذلك �آثار الأزمة املالية
العاملية ،فر�ضت عوائق �إ�ضافية �أمام جذب ر�ؤو�س
الأموال �إىل هذه البلدان وحت�سني �أدائها على �صعيد
النمو .ومل ي� ِأت تراكم ر�أ�س املال وال اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش وال اال�ستثمار باحلافظات بفوائد
تذكر على النمو .ويحول عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
يف منطقة الإ�سكوا دون تهيئة الأجواء امل�شجعة
ال�ستثمار �أو لرتاكم ر�أ�س املال �أو لتح�سني ظروف
�أ�سواق العمل .ويف ظل �ضعف الإدارة وانت�شار
الف�ساد والعقبات البريوقراطية الأخرى �أمام تدفق
ر�ؤو�س الأموال� ،ضعفت قدرة املنطقة على جذب
جميع �أنواع التدفقات املالية .ويبقى �ضعف التنويع
والتكامل يف املجال االقت�صادي يف منطقة الإ�سكوا
�سبب ًا رئي�سي ًا النخفا�ض م�ستويات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش .وتكاد تدفقات ر�أ�س املال الواردة
�إىل املنطقة تقت�رص على حتويالت العاملني يف
اخلارج ،التي تتوقف على حالة االقت�صاد الكلي يف

البلد امل�ضيف ،وتت�أثر بالتايل بالتقلبات يف �أ�سعار
ال�سوق العاملية للنفط وبعوامل مالية واقت�صادية
عامة �أخرى مثل التقلبات االقت�صادية والأزمات
املالية والنقدية.
وعلى غرار االقت�صادات النا�شئة الأخرى،
ت�أثرت االقت�صادات يف منطقة الإ�سكوا بالأزمة
املالية العاملية ،ولو بدرجات متفاوتة .فاالقت�صادات
الأكرث تنوع ًا بقيت متما�سكة وجنحت حتى الآن يف
تفادي الركود ،يف حني واجهت االقت�صادات الأقل
تنوع ًا �أو�ضاع ًا ع�سرية .ففي االقت�صادات الأكرث
تنوع ًا� ،ساعدت قلة اندماج القطاع املايل يف �أ�سواق
ر�أ�س املال الدولية يف جتنيب البلدان �أزمة مالية
حادة .ونتيجة لعدم تعامل النظم امل�رصفية يف هذه
االقت�صادات بامل�شتقات وت�رسب الآثار الإيجابية
لزيادة الإنفاق العام يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ،متكنت بلدان الإ�سكوا حتى الآن من جتنب
الوقوع يف �أزمة على �صعيد الدين �أو على �صعيد
ميزان املدفوعات .و�أدت الأزمة يف االقت�صادات
املتقدمة �إىل انح�سار تدفقات ر�أ�س املال عن بلدان
الإ�سكوا ،وال �سيما تناق�ص ال�صادرات واال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش واال�ستثمار باحلافظات وحتويالت
العاملني .واالقت�صادات الأكرث تنوع ًا عر�ضة للت�أثر
بالتباط ؤ� االقت�صادي يف االحتاد الأوروبي الذي هو
ال�رشيك التجاري الرئي�سي لهذه البلدان وم�صدر
للتحويالت املالية �إليها ،وكذلك بالتباط�ؤ يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي التي هي م�صدر لتحويالت
يف اخلارج واال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة .ويف
�ضوء االنتعا�ش البطيء يف االقت�صادات الأكرث
تقدم ًا ،ون�شوب عدد من النزاعات يف �أنحاء خمتلفة
من املنطقة ،وعدم قدرة احلكومات على تطبيق
�سيا�سات معاك�سة للتقلبات االقت�صاديةُ ،يتوقع �أن
تثبت معدالت النمو يف بلدان الإ�سكوا عند ن�سبة 4.7
يف املائة يف عام  .2011وعلى وا�ضعي ال�سيا�سات
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لقد بدأ االقتصاد
العاملي يتعافى من
األزمة التي أملت به

يف هذه البلدان الرتكيز على �إجراء �إ�صالحات على
�صعيد العر�ض حت�سن القدرة الإنتاجية للقطاع
ال�صناعي ،والعمالة ،والقدرة التناف�سية .ونتيجة
لتح�سن �أ�سعار النفط اخلام والإيرادات والإنتاج،
ُيتوقع �أن ت�شهد االقت�صادات الأقل تنوع ًا حت�سن ًا يف
امليزان املايل وامليزان اخلارجي يف عام  2011تكون
له �آثار غري مبا�رشة �إيجابية على االقت�صادات
الأكرث تنوع ًا .وينبغي �أن يت�صدر تطوير القطاع
املايل والتنوع االقت�صادي �أولويات اخلطط
وال�سيا�سات االقت�صادية يف بلدان الإ�سكوا.
لقد بد�أ االقت�صاد العاملي يتعافى من الأزمة
التي �أملت به ،ولكن بحركة متثاقلة� ،إذ ال تزال
املخاوف يف العودة ثانية �إىل حالة الركود تخيم
عليه ،و�سيزداد اعتماد البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
على احلوافز املالية يف الأجل الق�صري ،يف ظل عدم
فعالية ال�سيا�سة النقدية ،وذلك نتيجة العتماد نظام
�سعر ال�رصف الثابت ،وارتفاع معدالت الت�ضخم،
ونق�ص االحتياطي املرتاكم بالعمالت الأجنبية� .أما
يف بلدان الإ�سكوا التي تعتمد نظام �سعر ال�رصف
املرن ،فقد ت�ستهلك �أي حوافز نقدية �إ�ضافية يف
ت�صحيح امليزانيات ،فتعجز بذلك عن امل�ساهمة
يف دعم الطلب املحلي .ويبقى تقدمي الدعم املايل
�رضوري ًا يف معظم بلدان الإ�سكوا ،وخ�صو�ص ًا يف
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا التي تتمتع
بحيز مايل وا�سع وتواجه �صعوبات يف القطاعني
املايل والعقاري يف �أعقاب الأزمة املالية .و�أي ت�رسع
يف �سحب الدعم املايل احلكومي �سيبدد التقدم
املحرز حتى الآن .وحال انتهاء الأزمة ينبغي و�ضع
ا�سرتاتيجيات �إنقاذية على �صعيد االقت�صاد الكلي،
ملعاجلة الت�ضخم ،وت�صحيح امليزانيات ،وارتفاع
معدالت البطالة.

بهدف عدم �إحداث خلل يف امليزانيات قد يقو�ض
االنتعا�ش وي�ؤثر على م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية،
وهي ال�صحة ،والتعليم ،والعمل ،وامل�ساواة بني
اجلن�سني .ومن �ش�أن ذلك ت�أجيج اال�ضطرابات
االجتماعية التي ت�شهدها بلدان عديدة يف املنطقة.
وينبغي �أي�ض ًا �إيالء املزيد من االهتمام للتخفيف
من حدة الفقر وحت�سني اخلدمات االجتماعية يف
بلدان الإ�سكوا .فوا�ضعو ال�سيا�سات مل يعاجلوا
حتى الآن امل�شاكل االجتماعية امل�سببة النخفا�ض
م�ستويات التنمية الب�رشية .ولذلك ،عليهم تن�سيق
ال�سيا�سات االجتماعية و�سيا�سات االقت�صاد الكلي،
�سعي ًا �إىل خف�ض معدالت البطالة والفقر التي ال
تزال مرتفعة جدا يف �أجزاء عدة من املنطقة.
ويف عام  ،2010ا�ستمر االنتعا�ش يف جميع
بلدان الإ�سكوا على �أثر تطبيق �سيا�سات نقدية
ومالية تو�سعية .غري �أن هذا امل�سار قد يتبدل يف عام
 2011نتيجة لظهور م�شاكل �أخرى ،وعدم قدرة
احلكومات على تنفيذ �سيا�سات تو�سعية ،وبالتايل
تراجع الدعم املايل والنقدي .لذلك من ال�رضوري
اعتماد ا�سرتاتيجيات �إنقاذية على ال�صعي َدين
املايل واالقت�صادي الكلي ،بهدف تثبيت الأ�سعار
واال�ستقرار املايل و�ضمان �سالمة النظام امل�رصيف.
ومن الإجراءات العاجلة التي ال بد من تنفيذها
تعزيز الطلب اخلا�ص والعام؛ واعتماد �سيا�سات
على �صعيد العر�ض بهدف بناء القدرة الإنتاجية
ودعم النمو ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف النمو
والتنمية .ويف ظل انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي
وانت�شار النزاعات يف �أنحاء عديدة من املنطقة ،قد
يكون االعتماد على القطاع اخلا�ص لتحقيق النمو
والتنمية هدف ًا بعيد املنال.

ويف الأجل الق�صري ،ينبغي تثبيت م�ستويات
ويف ظل ه�شا�شة االنتعا�ش بعد الأزمة املالية الإنفاق احلكومي يف البلدان التي تنعم مبجال مايل
الأخرية ،ال بد من �أن يعي �صانعو ال�سيا�سات يف وا�سع وتعتمد املرونة يف نظام �سعر ال�رصف؛
بلدان الإ�سكوا �أن الت�رسع يف وقف احلوافز املالية وخف�ض احلوافز تدريجي ًا ومن دون �إرباك
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امليزانية ،وتراجع عائدات ال�سياحة والتحويالت
املالية ،وارتفاع معدالت البطالة ،وتوقف تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش واال�ستثمار باحلافظات
املالية ب�صورة مفاجئة �أو خروجها من هذه البلدان.
والتباط�ؤ املحتمل يف االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة الأمريكية وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي
�سي�ؤثر على البلدان ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا،
بينما ي�ؤثر التباط ؤ� يف �آ�سيا والواليات املتحدة على
البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا .وجميع
بلدان الإ�سكوا �ستكون يف عام  2011عر�ضة للت�أثر
بتباط�ؤ النمو ،بحيث ت�ضعف قدرتها على ت�سديد
الديون ،وتتعر�ض لتفاقم الدين احلكومي نتيجة
للإنفاق على احلوافز املالية وانخفا�ض الإيرادات
من البلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا.

في ظل حتسن
األوضاع ،يجب أن تركز
السياسات العامة على
تنمية القطاع اخلاص

االقت�صاد؛ وت�صحيح ميزانيات ال�رشكات على
�أثر تراجع �أ�سعار الأ�صول؛ وتطوير الأ�سواق
املالية .ومتلك معظم امل�صارف التجارية يف بلدان
الإ�سكوا مبالغ كبرية من ر�أ�س املال� ،إال �أن عددا
منها ي�سجل معدالت مرتفعة من القرو�ض املتعرثة.
وقد �أمكن احتواء تداعيات الأزمة املالية بفعل عدم
االندماج يف �أ�سواق الأوراق املالية املتقدمة ،وكذلك
بفعل وجود احتياطي �ضخم من النقد الأجنبي
قبل الأزمة وخالل فرتة الطفرة النفطية الأخرية،
واعتماد �سيا�سات نقدية ومالية فعالة .غري �أن �ضيق
احليز املايل ،وارتفاع �سعر ال�رصف احلقيقي،
وتفاقم العجز يف احل�ساب اجلاري ويف امليزانية،
وقلة الإيرادات اخلارجية ،كلها عوامل تنذر ببطء
االنتعا�ش .ويف ظل حت�سن الأو�ضاع ،يجب �أن تركز
ال�سيا�سات العامة على تنمية القطاع اخلا�ص .وما
وتطوير القطاع املايل ينبغي �أن يحظى بالأولوية
مل يتح�سن الطلب واال�ستهالك اخلا�ص ،ويت�سع
املجال لزيادة احلوافز احلكومية ،فيتوقع املزيد يف برنامج الإ�صالح .وي�ؤدي القطاع امل�رصيف
دور ًا هام ًا جد ًا يف النمو االقت�صادي ،لأنه امل�صدر
من البطالة والتعرث يف النمو.
الرئي�سي لتمويل القطاع اخلا�ص .و�أ�سواق الأ�سهم
�أما يف الأجل الطويل ،فينبغي تعزيز القدرة وال�سندات �شبه غائبة يف بع�ض الأحيان وال�رشكات
الإنتاجية لبلدان الإ�سكوا .ومعاجلة البطالة ال ت�ستطيع تكوين ر�أ�س مالها حملي ًا .ويتوقع �أن
تتطلب زيادة الإنفاق العام والنهو�ض بدور القطاع يعود التكامل املايل �ضمن منطقة الإ�سكوا بفوائد
اخلا�ص .و�ضعف تكامل بلدان الإ�سكوا على كبرية على امل�ستثمرين� ،إذ ي�سهل حركة الأموال عرب
ال�صعيد الإقليمي ومع االقت�صادات الأكرث تقدم ًا احلدود .ونتيجة لذلك ،تن�ش�أ �أ�سواق لر�أ�س املال
يعني �أنها لن ت�ستفيد كثري ًا من مكا�سب كما مل تتمتع ب�سيولة عالية ،وتقدم قرو�ض ًا بكلفة �أدنى
تت�أثر كثري ًا باخل�سائر .ومع انح�سار الأزمة املالية ،لل�رشكات التي ترغب يف تكوين ر�أ�س مالها حملي ًا.
يجب �أن تركز احلكومات يف �سيا�ساتها على حت�سني
ويتوقع �أن ي�سهم حترير قطاعي التجارة
�إنتاجية القطاع العام �أي�ض ًا .وينبغي تعزيز تكامل
الأ�سواق املالية باعتبار ذلك من �أهم الأولويات ،واملال يف منطقة الإ�سكوا يف ت�سهيل تداول املوارد
وتعزيز �أ�سواق ال�سندات للتخفيف من االعتماد على املالية واالقت�صادية يف املنطقة من خالل تعزيز
وامل�ضاربة الق�صرية تكامل �أ�سواق املال وال�سلع ،وفتحها �أمام اجلهات
الأموال الواردة من اخلارج،
َ
االقت�صادية بهدف حت�سني الإنتاج ،ومتويل
الأجل واحتواء خماطر تقلّب �أ�سعار ال�رصف.
اال�ستثمار ،وتعزيز النمو .ويتوقع �أن ي�سهم
وتواجه بلدان الإ�سكوا يف عام  2011خطر تفاقم حترير االقت�صاد �أي�ض ًا يف جذب اال�ستثمار الأجنبي
اال�ضطرابات االجتماعية وال�سيا�سية ،و�ضعف املبا�رش بكميات ميكن اال�ستفادة منها يف تنويع
ال�صادرات ،وتزايد العجز يف احل�ساب اجلاري ويف االقت�صاد ورفع معدالت النمو.
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العمل بنظام ربط
سعر الصرف في عدد
من بلدان اإلسكوا حال
دون اعتماد سياسات
نقدية فعالة قادرة على
تخفيف وطأة التقلبات
االقتصادية وارتدادات
األزمة املالية العاملية
على االقتصاد

والنهو�ض ب�أ�سواق ر�أ�س املال املحلية ،ال �سيما
�أ�سواق الأوراق املالية ،ي�سهم �أي�ضا يف التخفيف
من تداعيات الأزمة املالية العاملية ،ويف جتنيب
ال�رشكات اخلا�صة امل�شاكل الناجتة من عدم تطابق
العمالت عند االقرتا�ض بالعمالت الأجنبية .وتعزيز
�أ�سواق ر�أ�س املال املحلية ي�سمح لهذه ال�رشكات
بتكوين ر�أ�س مالها من م�صادر حملية ،ويحد من
تعر�ضها لل�صدمات املالية اخلارجية ،ويخفف كذلك
من ت�أثري عدم تطابق العمالت (خماطر تقلب �أ�سعار
ال�رصف) على �أر�صدتها ومن تداعيات هروب
ر�ؤو�س الأموال املفاجئ نتيجة للأزمات احلالية �أو
�أية �صدمات مالية �أخرى.
ومن �أهم عنا�رص التكامل املايل والتجاري زيادة
القرو�ض واملبادالت التجارية عرب احلدود ،ب�إزالة
احلواجز �أمام التجارة ور�أ�س املال ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف االتفاقات التجارية الإقليمية،
واالتفاقات ال�سارية بني بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ،واتفاق منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى ،وكذلك االتفاقات املنجزة حتت �إ�رشاف
الإ�سكوا .وكان ُيفرت�ض �أن ت�شكل االتفاقات
التجارية الإقليمية �أداة متكن بلدان الإ�سكوا
املتو�سطة واملنخف�ضة الدخل على �أثر الأزمة
املالية من رفع معدالت التجارة وحتفيز النمو
وخف�ض معدالت البطالة .غري �أن هذه االتفاقات
مل حتقق الأهداف املرجوة منها حتى الآن،
وما زالت م�ساهمتها يف النمو والتنمية دون امل�ستوى
املرجو .ويف ظل عدم ا�ستقرار الظروف االقت�صادية
واالجتماعية يف عدد من البلدان الأع�ضاء ،قد ال
توفر ال�سيا�سات املالية و�سيا�سات االقت�صاد الكلي
اال�ستقرار املطلوب للتو�سع يف التكامل املايل على
َ
ال�صعيد الإقليمي .فعدم اال�ستقرار االقت�صادي
واملايل حال حتى اليوم دون امل�ضي يف م�سرية
التكامل يف منطقة الإ�سكوا .ومع ا�ستمرار حترير
االقت�صاد يف املنطقة والعامل� ،سيواجه تطبيق
ال�سيا�سات ،التي ُو�ضعت يف الظروف ال�سابقة
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لالقت�صاد الكلي ،مزيدا من العرثات لعدم قدرتها
على تهيئة اال�ستقرار الالزم للتنمية االقت�صادية يف
الظروف امل�ستجدة للتكامل الإقليمي .ولذلك يبقى
تن�سيق �سيا�سات االقت�صاد الكلي يف �إطار اتفاقات
التجارة احلرة املتعددة الأطراف عن�رص ًا ال بد منه
لنجاح التكامل االقت�صادي يف املنطقة.
ومنذ التوقيع على اتفاق منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى واالتفاقات التجارية بني بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ،ت�سعى معظم بلدان
الإ�سكوا �إىل تعزيز التكامل النقدي والتجاري
واملايل واالقت�صادي فيما بينها .ويرتكز التكامل
االقت�صادي على حترير ح�سابات ر�أ�س املال
وت�سهيل تدفق ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود .وعندما
تزداد حركة ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود يف ظل
ثبات �أ�سعار ال�رصف الإ�سمية ،ت�صبح ال�سيا�سة
النقدية خا�ضعة مل�ستلزمات ربط �سعر ال�رصف .ويف
احلاالت الق�صوى ،ت�ؤدي حرية حركة ر�أ�س املال
يف ظل ربط �سعر ال�رصف �إىل �إ�ضعاف ا�ستقاللية
ال�سيا�سة النقدية ،لأن �سعر الفائدة على العملة
الوطنية ينبغي �أن يتبع �سعر الفائدة على العملة
الأجنبية التي يرتبط بها �سعر العملة الوطنية،
ب�رصف النظر عن متطلبات احلالة االقت�صادية
يف البلد .والعمل بنظام ربط �سعر ال�رصف يف عدد
من بلدان الإ�سكوا حال دون اعتماد �سيا�سات
نقدية فعالة قادرة على تخفيف وط�أة التقلبات
االقت�صادية وارتدادات الأزمة املالية العاملية على
االقت�صاد .ويف �ضوء تقدم منطقة الإ�سكوا باجتاه
مزيد من التكامل مع االقت�صاد العاملي ،وتوثيق
التكامل النقدي واملايل فيما بينها ومع املناطق
الأخرى ،وال�رسعة يف حترير ح�سابات ر�أ�س املال،
على البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا الراغبة يف تعزيز
كفاءة �سيا�ساتها النقدية وا�ستقالليتها ،وال �سيما
الأردن ولبنان ،التحول �إىل مزيد من املرونة يف
نظام �سعر �رصف ،واال�ستعداد لال�ستجابة ب�رسعة
وفعالية ملواجهة �أية �صدمة مالية �أو نقدية يف
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امل�ستقبل .وبعد ذلك ،يكون الرتكيز على الت�صدي
للت�ضخم حتو ًال طبيعي ًا يف ال�سيا�سة النقدية.
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بلدان املجل�س تعمل �ضمن �ضوابط مالية معينة
وت�ستطيع االعتماد على املبالغ التي تردها بانتظام
بالعمالت الأجنبية مقابل �صادراتها النفطية،
ميكنها اال�ستمرار بنظام ربط العمالت املحلية
بالدوالر باعتبار ذلك خطوة نحو اعتماد عملة
موحدة .وباعتماد عملة موحدة يف امل�ستقبل ميكن
حت�صني ميزان املدفوعات يف بلدان الإ�سكوا من
�آثار الأزمات ،كما ح�صل م�ؤخر ًا يف الأزمة املالية
العاملية.

غري �أن املرونة يف نظام �سعر ال�رصف قد ال
يكون خيار ًا منا�سب ًا ملعظم البلدان الأع�ضاء يف
الوقت احلايل ،حيث تفتقر ال�سيا�سات النقدية �إىل
اال�ستقاللية ،و�أ�سواق ر�أ�س املال �إىل التطوير،
وحيث الثغرات يف امل�ؤ�س�سات النقدية وال�سيا�سية
وامل�ؤ�س�سات املعنية بو�ضع ال�سيا�سات ت�ضعف
فعالية ال�سيا�سة النقدية يف اتخاذ الإجراءات
املنا�سبة يف حينها .ويف الوقت الراهن ،قد يكون
اتخاذ ترتيبات نقدية ثابتة اخليار الأكرث �أمان ًا .يف
حالة بلدان الإ�سكوا التي تربطها عالقات جتارية
مكثفة مع االحتاد الأوروبي ،قد يكون ربط العملة
الوطنية باليورو �أف�ضل من ربطها بالدوالر .ويف
جميع احلاالت ،على البلدان التي تعتمد نظام �سعر
ال�رصف الثابت اتخاذ تدابري تقيها من الأزمات،
وذلك من خالل فر�ض ال�ضوابط املالية ،و�إدارة
الديون واالحتياطي بالعمالت الأجنبية ،وتفادي
ارتفاع �سعر ال�رصف احلقيقي .ومع حت�سن البنى
الأ�سا�سية النقدية واملالية يف بلدان الإ�سكوا وزيادة
اندماجها يف �أ�سواق ر�أ�س املال العاملية ،يبقى على
هذه البلدان العمل على �إن�شاء احتاد نقدي .وبالرغم
من العقبات �أمام �إن�شاء احتاد نقدي ي�ضم البلدان
الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ،على هذه
البلدان تكثيف اجلهود بهدف اعتماد عملة موحدة
يف امل�ستقبل القريب .و�إذا ما اجتمعت هذه البلدان
يف كتلة نقدية واحدة تعتمد عملة واحدة ،متكنت
من ال�صمود �أمام الهزات املالية� ،سواء �أنتجت من
الأزمة املالية العاملية �أم من �أي م�صدر �آخر.

وعلى البنوك املركزية يف منطقة الإ�سكوا
تن�سيق �سيا�ساتها املالية والنقدية ،الكت�ساب
املزيد من الفعالية يف معاجلة االختالالت املالية.
ومن العوامل التي ت�ساعد يف حتقيق ذلك تعزيز
التكامل املايل الإقليمي وتن�سيق �سيا�سات االقت�صاد
الكلي .فب�إن�شاء �سوق متكاملة لر�أ�س املال ،مث ًال،
ت�ستطيع بلدان الإ�سكوا خف�ض �أ�سعار الفائدة،
وتخفيف الأعباء عن كاهل البلدان املثقلة بالديون
اخلا�صة والعامة� ،إذ ت�ساهم يف�( :أ) تخفي�ض كلفة
خدمة الدين العام املرتاكم وكلفة ر�أ�س املال ،مما
ي�سمح لل�رشكات العاملة يف املنطقة باالعتماد على
ال�سوق املحلية للح�صول على املوارد الالزمة
للتنمية االقت�صادية ولي�س ما ي�ؤدي �إىل رفع
معدالت اال�ستثمار ومنو الناجت املحلي الإجمايل؛
(ب) تو�سيع احليز املايل املتاح لبع�ض البلدان
وحت�سني فعالية ال�سيا�سات املالية يف تخفيف وط�أة
التقلبات االقت�صادية ،وتذليل ال�صعوبات املالية
الراهنة واملحتملة .وتعزيز التكامل املايل بني بلدان
الإ�سكوا ي�سهم �أي�ض ًا يف حت�سني قدرة املنطقة على
جذب جميع �أنواع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.

و�إن�شاء احتاد نقدي لبلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ي�سهم يف ت�ضييق الفوارق يف �أ�سعار
ال�رصف الفعلية يف املنطقة ويخفف من �آثار هذه
الفوارق على حركة التجارة التي ال تزال خفيفة
بني بلدان املجل�س وبني بلدان الإ�سكوا .وما دامت

وبالرغم من تنفيذ �إ�صالحات مالية واعتماد
�سيا�سات فاعلة على �صعيد االقت�صاد الكلي يف
عدد من بلدان الإ�سكوا ،ت�أثرت هذه البلدان ب�أزمة
مالية مل يكن لها يد فيها .وقد و�ضعت هذه الأزمة
�أمام املنطقة عقبات مالية على �صعيد االقت�صاد
113
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يشكل تعزيز التجارة
بني بلدان اجلنوب وحتقيق
التكامل املالي اخليار
األمثل الذي ميكن اتخاذه
على صعيد سياسات
االقتصاد الكلي
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الكلي ال بد من �إزالتها يف القريب العاجل ،جتنب ًا
لهروب ر�أ�س املال من �أ�سواقها املالية .ولذلك ،على
بلدان الإ�سكوا تكثيف اجلهود لزيادة ح�صتها
من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .ومن
التدابري التي ميكن اتخاذها تعزيز فعالية �سيا�سات
االقت�صاد الكلي يف الت�صدي للأزمة املالية احلالية؛
والإ�رساع يف التكامل االقت�صادي واملايل والتجاري
بني بلدان اجلنوب؛ وتطبيق اخلطط الإ�صالحية؛
والرتكيز على اجلوانب امل�ؤ�س�سية والإدارية.
وعلى هذه البلدان �أي�ض ًا خ�صخ�صة قطاع اخلدمات
بهدف ا�ستقطاب م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش .وينبغي �أن تعمل على معاجلة الف�ساد
املايل والإداري والبريوقراطية التي تقف حاجز ًا
وك�شفت الأزمة املالية التي �شهدها العامل م�ؤخر ًا
�أمام تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة .وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي تعاين منه املنطقة نتيجة �أن التكامل واالبتكار يف القطاع املايل وحتريره من
غياب ال�سالم ال�شامل ي�ضعف قدرتها على جذب ال�ضوابط عوامل تزيد من قابلية �أ�سواق ر�أ�س املال
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وتعر�ض النظم
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
املالية ب�أكملها للمخاطر .فنتيجة للت�ساهل يف �إدارة
لعل املبادالت التجارية كانت املحرك الرئي�سي ال�رشكات واملخاطر ويف تطبيق الإ�رشاف االحرتازي،
لآثار الأزمة املالية العاملية باجتاه االقت�صادات مل تتمكن النظم املعتمدة يف بلدان جمل�س التعاون
الأكرث تنوع ًا .غري �أن �ضعف التكامل املايل والتجاري اخلليجي من مواكبة التحول ال�رسيع يف النظم املالية.
الإقليمي و�شدة االعتماد على املوارد اخلارجية ويف الكثري من احلاالت ،كان هذا الت�ساهل مق�صود ًا
لتمويل التنمية ،من القنوات الرئي�سية التي ت�رسبت وهدفه تخفيف ال�ضوابط املالية والإجراءات
عربها �آثار الأزمة املالية العاملية �إىل اقت�صادات التنظيمية احلكومية .والأزمة املالية التي �رضبت
منطقة الإ�سكوا .ولو كان التكامل التجاري دبي مثال على ذلك .فالتطورات التي �شهدها
واملايل بني البلدان العربية قوي ًا ،ال�ستطاعت بلدان القطاع املايل يف دبي �أظهرت �أن التكامل املقرتن
الإ�سكوا جتنب تداعيات الأزمة على اقت�صادها ،باالبتكار و�إزالة ال�ضوابط زاد من قابلية بلدان
وو�ضع ُنظمها املالية
وجتنب انتقالها عن طريق املبادالت التجارية .املجل�س للت�أثر بالأزمة املاليةَ ،
وكان من املفرت�ض �أن ي�ؤدي التوقيع على اتفاق يف خطر .وبالرغم من خماطر العدوى هذه ،ينبغي
منطقة التجارة احلرة العربية احلرة الكربى يف عام �إبقاء �سيا�سة التكامل بني الأ�سواق املالية يف املنطقة
 1997واالتفاقية االقت�صادية املوحدة بني بلدان على الأقل �ضمن �أولويات جميع بلدان الإ�سكوا،
جمل�س التعاون اخلليجي يف عام � 1981إىل متتني وكذلك بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي ال تزال
الروابط االقت�صادية فيما بني البلدان العربية تتقدم باجتاه �إزالة القيود وتخفيف ال�ضوابط.
وكذلك بني بلدان الإ�سكوا ،وتعزيز �آفاق التكامل
والتكامل التجاري يف منطقة الإ�سكوا يعود
التجاري .غري �أن هذه اجلهود مل حتقق الهدف
املرجو منها بعد .وي�شكل تعزيز التجارة بني بلدان على البلدان الأع�ضاء بعدد من الفوائد منها�( :أ)

اجلنوب وحتقيق التكامل املايل اخليار الأمثل الذي
ميكن اتخاذه على �صعيد �سيا�سات االقت�صاد الكلي
لتجنيب منطقة الإ�سكوا ارتدادات �أية �أزمة مالية �أو
اقت�صادية قد حتدث يف امل�ستقبل .فلو كانت التجارة
البينية يف املنطقة مزدهرة ،لكان بالإمكان تفادي
انتقال �آثار الأزمة املالية العاملية عن طريق املبادالت
التجارية .وقبل ال�سعي �إىل تعزيز التكامل التجاري
مع �سائر بلدان العامل ،عن طريق منظمة التجارة
العاملية واالتفاقات التجارية الثنائية واتفاقات
التجارة احلرة ،ينبغي �أن تعمل بلدان الإ�سكوا على
تعزيز التجارة والتكامل التجاري �ضمن املنطقة
بهدف النهو�ض ب�أ�سواقها املحلية �أوالً.
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ح�رصها بالقطاع النفطي .فهذا التنويع يح�صنها
�إزاء ال�صدمات اخلارجية ،والإفراط يف االنفتاح
التجاري ،و�شدة االعتماد على م�ساهمة النفط
واملنتجات النفطية يف ح�ساباتها اجلارية واملالية
ويف منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي .وت�سعى
هذه البلدان �إىل االندماج يف االقت�صاد العاملي ،بعد
ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية ،التي ُيعترب
اقت�صادها �أكرب اقت�صادات املنطقة� ،إىل منظمة
التجارة العاملية يف كانون الأول/دي�سمرب .2004
وهذه امل�ساعي ،بالإ�ضافة �إىل اتفاقات منطقة
التجارة احلرة امل ُرتقبة بني االحتاد الأوروبي
وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ت�سهم يف حت�سني
بيئة التجارة واال�ستثمار يف املنطقة .واملبادرات
الأخرى الهادفة �إىل تعزيز جهود التكامل الإقليمي
والدويل ،مثل مواءمة قوانني اال�ستثمار و�أنظمة
�أ�سواق املال ،تعزز كذلك احتماالت �إن�شاء االحتاد
النقدي يف امل�ستقبل القريب.

ميكن أن يؤدي تطوير
القطاع الصناعي إلى
رفع معدالت النمو
العام وحتسني األجور

تعزيز القدرة الإنتاجية لل�صناعات املحلية من خالل
اال�ستفادة من املزايا الن�سبية يف عمليات الإنتاج؛ (ب)
تعزيز التنوع االقت�صادي ،عن طريق التخ�ص�ص يف
الإنتاج؛ (ج) النهو�ض بالنمو والتنمية؛ (د) تعزيز
فر�ص احل�صول على ال�سلع ب�أ�سعار منخف�ضة؛ (ﻫ)
خف�ض تكاليف نقل الب�ضائع .والواقع �أن منطقة
الإ�سكوا تواجه حتديات خارجية مالية واقت�صادية
خا�صة بها ،مثل تقلبات �أ�سعار النفط ،وتف�شي
البطالة ،و�ضعف القدرة الإنتاجية ،وامل�شاكل
اجلغرافية ال�سيا�سية .و�ألقت الأزمة املالية العاملية
عبئ ًا �إ�ضافي ًا على بلدان املنطقة كان تفاديه ممكن ًا
لو ارتبطت هذه البلدان بعالقات من التكامل املايل
واالقت�صادي .ومن العوامل الرئي�سية التي �أثرت
على املنطقة �شدة اعتمادها على االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة الأمريكية وعدد من البلدان
الآ�سيوية لتلبية متطلبات اال�ستهالك املحلي .و�إذا
ما �أ�صبح التكامل من ِ�سمات ال�سوق املحلية يف
منطقة الإ�سكوا ،ف�ستتمكن �صناعتها من مناف�سة
وي�صطدم النمو والتنمية يف منطقة الإ�سكوا
�سائر مناطق العامل .وميكن التخفيف من االعتماد
على الأ�سواق املتقدمة لتلبية اال�ستهالك املحلي من بعقبات مزمنة تقيد �سيا�سات التنمية االقت�صادية
خالل اال�ستفادة من مزايا بلدان الإ�سكوا مقارنة والتكامل الإقليمي .ومع ذلك ،ميكن �أن ي�ؤدي
تطوير القطاع ال�صناعي �إىل رفع معدالت النمو
بغريها من املناطق.
العام وحت�سني الأجور ،وكذلك �إىل التخفيف
وميكن تف�سري �سهولة انتقال ال�صدمات املالية من �آثار الأزمات املحتملة على املنطقة ،وهو من
اخلارجية الأخرية �إىل بلدان الإ�سكوا ب�أنها نتيجة دعائم النمو االقت�صادي املرتكز على احلقوق.
لالنفتاح التجاري املفرط ،و�سوء �إدارة ال�سيا�سات وال�سيا�سات الإمنائية يف منطقة الإ�سكوا ينبغي �أن
املالية املحلية و�سيا�سات االقت�صاد الكلي .ولذلك ،تعالج الوقائع املجردة �( :أ) ال يزال النمو يف املنطقة
يتوقف حجم ال�صدمات اخلارجية املحتملة وت�أثريها هدف ًا بعيداً ،نتيجة ال�ستهالك جزء كبري من الدخل
ومدتها يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على طبيعة يف االعتماد ال�شديد على الواردات ال�صناعية؛ (ب)
ال�سيا�سات املالية املحلية املعتمدة ،وعلى مدى جناح ي�ؤدي انت�شار فروع ال�رشكات العاملية يف املنطقة
اجلهود الهادفة �إىل منع ت�رسب هذه ال�صدمات وعدم اعتماد �أية ا�سرتاتيجية �إقليمية للتطوير
�إىل االقت�صادات املحلية .وهذا النجاح يعتمد على ال�صناعي �إىل تعري�ض �أن�شطة الإنتاج ال�صناعي
تنفيذ الإ�صالحات ال�رضيبية واملالية الالزمة .ملزيد من التهمي�ش؛ (ج) مل تنل معظم القطاعات
اال�سرتاتيجية ما ت�ستحقه من اهتمام بعد مع �أن
وعلى بلدان جمل�س التعاون اخلليجي تنويع الإنتاج ازداد يف عدد من قطاعات ال�صادرات؛ (د)
�أن�شطتها يف قطاع اخلدمات وال�صناعة ،وعدم تراجعت الأن�شطة ال�صناعية مع الوقت ،وازداد
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ال تزال أجواء العامني
املقبلني غائمة ،إذ
يلوح في األفق احتمال
العودة إلى الركود بعد
فترة عابرة من االنتعاش

االعتماد على اخلارج لتلبية اال�ستهالك املحلي .ومل
ت�ستفد بلدان الإ�سكوا �إال قلي ًال من التدفقات املالية
الناجتة من الطفرة النفطية التي انتهت يف عام
 ،2008ومل تتمكن من ا�ستغاللها كاملة لتحقيق
�أمناط م�ستدامة من النمو .واال�ستفادة من الفوائ�ض
املكت�سبة خالل الطفرة النفطية بهدف حتقيق
التنمية امل�ستدامة تتطلب دعم الطلب الذي من �ش�أنه
زيادة الإنتاج يف القطاعات الدينامية ،وخ�صو�ص ًا
ال�صناعة التي تعترب قطاع ًا ا�سرتاتيجي ًا حيوي ًا ي�ؤدي
حتم ًا �إىل التنمية ،وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا لتغيري منط
النمو يف املنطقة الذي ال ي�ؤدي �إىل تقلي�ص للبطالة،
وال يقوى على ال�صمود �أمام �أي �أزمة مالية حمتملة.
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تكاد الأزمة املالية العاملية تغري معامل النظام
املايل والنظام النقدي الدويل ،حيث يرى خرباء
االقت�صاد ال�سبب الرئي�سي للأزمة .وال تزال �أجواء
العامني املقبلني غائمة� ،إذ يلوح يف الأفق احتمال
العودة �إىل الركود بعد فرتة عابرة من االنتعا�ش،
وحدوث حروب بني العمالت واختالالت يف ميزان
املدفوعات يف البلدان املتقدمة� .أما يف االقت�صادات
النا�شئة ،ف ُيتوقع �أن تظل تدفقات ر�أ�س املال على
تقلبها ،و�أن ينخف�ض الطلب العاملي على ال�صادرات،
و�أن ي�ضيق احليز املايل والنقدي املتاح ملعاجلة
االختالالت يف االقت�صاد.
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احلواشي

احلواشي
( )1منظمة العمل الدولية ،2010 ،تقرير االجتاهات العاملية لال�ستخدام،
كانون الثاين/يناير .2010
(�	)2إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،تقرير �آفاق
االقت�صاد العاملي.2011 ،
( )3معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لعام  2008وتوقعات عام
� 2010صادرة عن �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية،
تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2010
( )4توقعات معدل منو الناجت املحلي الإجمايل لعامي � 2011-2010صادرة
عن �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،تقرير �آفاق
االقت�صاد العاملي.2011 ،
( )5تت�ألف منطقة الإ�سكوا من منطقتني تتوزع فيهما البلدان الأع�ضاء.
فت�شمل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي الإمارات العربية املتحدة،
والبحرين ،وعمان ،وقطر ،والكويت ،واململكة العربية ال�سعودية،
امل�شار �إليها بالبلدان ذات االقت�صادات الأقل تنوع ًا .والبلدان التي ال
تنتمي �إىل جمل�س التعاون اخلليجي هي ذات االقت�صادات الأكرث تنوع ًا،
وهي ت�شمل الأردن ،واجلمهورية العربية ال�سورية ،وال�سودان ،والعراق،
وفل�سطني ،ولبنان ،وم�صر ،واليمن.
( )6مقيا�س فارق تيد هو الفارق بني �سعر الفائدة بني البنوك يف لندن لثالثة
�أ�شهر ( )LIBORومعدل فائدة �سندات اخلزينة الأمريكية لثالثة �أ�شهر.
وهو يقي�س ال�سيولة ،وي�شري �إىل كلفة �إقرا�ض امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
مقارنة بكلفة �إقرا�ض اخلزانة الأمريكية .وتبلغ قيمة املقيا�س عادة
 50نقطة �أ�سا�س ( 0,5نقطة مئوية) .وي�شري ارتفاع قيمته �إىل نق�ص
ال�سيولة بالدوالر الأمريكي يف القطاع اخلا�ص ،نتيجة الرتفاع كلفة
التمويل بالدوالر الأمريكي يف �أ�سواق املال الدولية �أكرث من ارتفاعها يف
اخلزانة الأمريكية.
( )7منظمة الدول امل�صدرة للنفط (الأوبك) ،التقرير ال�شهري عن �سوق
النفط ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2009
( )8الدفع املايل هو م�ؤ�شر كمي يقي�س الدفع التو�سعي املبا�شر الناجت من
التغي يف و�ضع امليزانية،
ال�سيا�سات املالية .وهو م�صمم لقيا�س مدى رّ
�أي ما �إذا كانت امليزانيات تتجه نحو املزيد من التو�سع �أو االنكما�ش.
التغيات يف ال�سيا�سات املالية التي حتفز
(�	)9أدوات ال�ضبط التلقائية هي رّ
الطلب الكلي (الإنفاق احلكومي وال�ضرائب).
( )10ينخف�ض �سعر ال�صرف الإ�سمي الفعلي عندما ترتاجع قيمة العملة
الوطنية مقابل املجموع املرجح لقيمة عمالت ال�شركاء التجاريني
الأ�سا�سيني .وتنخف�ض قيمة �سعر ال�صرف احلقيقي الفعلي عندما
يرتفع معدل الت�ضخم على �أ�سا�س �سعر ال�صرف لدى ال�شركاء
التجاريني بوترية �أ�سرع من وترية معدل الت�ضخم املحلي .و ُيظهر الفرق
بني �سعر ال�صرف الإ�سمي الفعلي و�سعر ال�صرف احلقيقي الفعلي املدى
الذي ي�ؤثر فيه تخفي�ض قيمة العملة الوطنية على معدل الت�ضخم
يف البلد مقارنة بال�شركاء التجاريني الأ�سا�سيني .وتتبع �أ�سعار ال�صرف
الإ�سمية واحلقيقية الفعلية امل�سار ذاته عندما ال ي�ؤثر �سعر ال�صرف

على معدل الت�ضخم ،وم�سارين خمتلفني عندما يرتبط �سعر ال�صرف
مب�ستويات الأ�سعار .ومن املعروف �أن املُ�صدرين يفقدون من القدرة
التناف�سية مع ارتفاع قيمة �سعر ال�صرف ،يف حني قد يواجه امل�ستوردون
ارتفاع ًا يف �أ�سعار الواردات بالعملة الوطنية.
ً
( )11يبني ال�شكالن  31و 32املعرو�ض النقدي الوا�سع وفقا لت�صنيف
�صندوق النقد الدويل والإح�صاءات املالية الدولية .والت�صنيف هو
"�إم  "2يف البلدان كلها با�ستثناء لبنان واململكة العربية ال�سعودية
حيث ي�صنف املعرو�ض النقدي مب�ؤ�شر "�إم  ."3و ُيح�سب النمو من
�سنة لأخرى .و ُيح�سب منو القاعدة النقدية من حيث املعرو�ض النقدي
الوا�سع وفق ًا للمعادلة التالية (القاعدة النقدية يف ال�شهر – 1+القاعدة
النقدية يف ال�شهر)(/املعرو�ض النقدي الوا�سع يف ال�شهر) .ويهدف هذا
احل�ساب �إىل تق�سيم منو املعرو�ض النقدي الوا�سع �إىل م�ساهمة القاعدة
النقدية من جهة وم�ساهمة التو�سع النقدي املحلي من جهة �أخرى.
ويعك�س الفرق بني منو املعرو�ض النقدي الوا�سع ومنو القاعدة النقدية
من حيث املعرو�ض النقدي الوا�سع مدى التو�سع النقدي املحلي.
(.Breisinger, Collion, Diao and Rondot (2010), p. 18 )12
(�	)13إال �أن لبنان ا�ستطاع التخفيف من �آثار الأزمة من خالل حتقيق
اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي جعل ال�سياح يتدفقون �إليه �إ�ضافة �إىل
�أن �أغلبية �أ�صول امل�صارف التجارية كانت عبارة عن �سندات خزينة
حكومية خالف ًا لال�ستثمارات يف الأدوات املالية املركبة.
(�	)14أدى االنخفا�ض احلاد يف قيمة الروبل �إىل ارتفاع �شديد يف الديون
اخلارجية لرو�سيا ويف تكاليف خدمة الدين.
( )15م�ؤ�شر الرتكز الذي يعرف �أي�ض ًا مب�ؤ�شر هريفيندال-هري�شمان هو
مقيا�س لدرجة تركز ال�صادرات .وقد جرى تعديله للح�صول على
قيمة ترتاوح بني �صفر وواحد (الرتكز الأق�صى) وفقا للمعادلة التالية:
حيث  =Hjم�ؤ�شر بلد �أو م�ؤ�شر جمموعة بلدان و =xiقيمة ال�صادرات من
املنتج I

()16
()17
()18
()19
()20

وحيث  =nعدد املنتجات (الت�صنيف املوحد للتجارة الدولية،
التنقيح الثالث ،فئة البلدان �ضمن امل�ستوى امل�ؤلف من ثالثة �أرقام).
�صندوق النقد الدويل� ،إدارة الإح�صاءات التجارية.
امل�صدر نف�سه.
�صندوق النقد الدويل ،م�صدر �سبق ذكره.
امل�صدر نف�سه.
ناق�ش فردورن يف عام  1949العالقة بني الإنتاجية ومنو ح�صيلة الإنتاج.
وتكمن �أهمية القانون يف �أنه يرى �أن جزء ًا كبري ًا من منو الإنتاجية ال
ينف�صل عن عملية النمو التي يحددها ن�سبة تو�سيع ح�صيلة الإنتاج
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عرب وفورات احلجم .ومن �أبرز خ�صائ�ص القانون �أنه يعك�س وفورات
احلجم الثابتة واملتغرية .فوفورات احلجم الثابتة مرتبطة بحجم
ح�صيلة الإنتاج ،وما يتحقق من مكا�سب يف الإنتاجية من هذا امل�صدر
قابل لأن يعك�س� .أما العوامل املتغرية فتمثل "التعلم من خالل
الفعل" ،وتن�سب غالب ًا �إىل معدل منو ح�صيلة الإنتاج .كما ت�ؤدي زيادة
الإنتاج الأكرث �سرعة �إىل (وتنتج عن) معدل �أعلى من االبتكار ،و�إىل
مناخ ي�سمح بهام�ش �أكرب من املخاطرة .وال تتوقف �آثار قانون فردورن
عند هذا احلد .فهو ي�شري �إىل نزعة مت�أ�صلة يف النمو للعمل ب�شكل قائم
على الدعم الذاتي ،ويقدم عر�ض ًا اقت�صادي ًا منطقي ًا ملفهوم "ال�سببية
الرتاكمية" ملريدال  .)1957( Myrdalويف حال مل ي�ستهلك رفع الأجور
احلقيقية جميع املكا�سب� ،ست�شهد البلدان (�أو ال�شركات) فائدة
متزايدة من حيث التكلفة تتفوق بها على مناف�سيها.
( )21يعود ال�سبب الرئي�سي ل�ضعف النمو يف الإنتاجية �إىل النق�ص يف الطلب
�إقليمي ًا والت�سربات الكبرية يف دورة الدخل عرب الواردات ،وتظهر يف
امل�ضاعف نظر ًا �إىل �أن ح�صة الواردات وخمزون ر�أ�س املال النقدي يحركان
دخل املنطقة يف اخلارج .وميكن تو�ضيح التحليل الريا�ضي مليزان
العر�ض والطلب الإجمايل ،وجمموع اال�ستهالك اخلا�ص ،واال�ستثمار
اخلا�ص ،والإنفاق احلكومي ،وال�صادرات لإظهار كيفية حتديد معايري
الت�سرب يف ما يتعلق بح�صيلة الإنتاج الإجماليةThe private .
savings rate as sp=(Yp-C)/X; the import propensity as
m=M/X and the tax rate t=T/X. From these relationships,

()1

one gets a typical Keynesian income multiplier function:

Co-operation and Development (OECD) (2008), table 11.1:
Summary of changes in income inequality and poverty.

()23
()24

.World Bank (2000), p. 4
United Nations Research Institute for Social Development
(UNRISD) (2006), p. 4.

(� )25سلطنة ُعمان هي �آخر بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي �أن�ش�أت
برامج املعا�شات التقاعدية احلكومية ،وذلك يف عام .1993
( )26ما عدا يف بلدان اخلليج امل�صدرة للنفط التي مل يكن فيها التعليم
�إلزاميا ،واعتمدت على اليد العاملة الأجنبية الوافدةUNRISD .
(2006), p. 4.

()27
()28
()29
()30
()31
()32

.Ibid., p. 5
.Nasr (2001), p. 32

.World Bank (2000), p. i
.Ali and Fan (2007), p. 5
.World Bank (2009), p. 16

 .World Bank (2004), p. 95املق�صود هنا منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ح�سب تعريف البنك الدويل ،وهي �أكرب من منطقة
الإ�سكوا .غري �أن ال�صورة العامة لن تتغري كثري ًا حتى ولو مل تُذكر
بلدان املغرب العربي ،مبا �أن م�ستويات التوظيف يف القطاع العام كانت
منخف�ضة جد ًا فيها.
( )33باملقابل ،تراجعت ح�صة القطاع العام يف الأردن من  45يف املائة يف عام
� 1987إىل  36يف املائة يف عام .World Bank (2004), p. 98 .1996
(.World Bank (2002), p. 64 )34
(Adams and Page (2001) as quoted in: World Bank (2004) )35
For a sharply

()2

which can also be written as:

p. 121. See also: ILO (2008), p. 11.

different view on inequality see: University of Texas
http://utip.gov.

at:

available

Project,

Inequality

utexas.edu/about.html.

()36
version of the Keynesian multiplier illustrated
 )37( Inby thisالأمم املتحدة ،تقرير الأهداف الإمنائية للألفية.2008 ،
Taylor (2000), the direct “own” multiplier effects
(.UNRISD (2006), p. 12 )38
(or “stances”) Ip/sp, G/t and E/m are scaled by their
.ILO (2011), table A5, p. 64 )39( respective “leakages”. Each stance can be observed
.ESCWA (2008b), p. 3 )40( relative to X in order to see which components of
.World Bank (2007a), pp. 58 and 59 )41( aggregate demand are contractionary and which
provide stimulus to the economy.
(.Ibid., p. 59 )42
والفقراء،
( )22خالل العقدين املا�ضيني ،ات�سعت الفجوة بني الأغنياء
(.World Bank (2010) and Tzannatos (2000), p. 14 )43
وازداد عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون خط الفقر .وارتفعت
(World Bank (2005), p. 10. Only Jordan and Yemen have )44
التنمية
معدالت الفقر يف خمتلف �أنحاء العامل ويف معظم بلدان منظمة
implemented far reaching pension reform in 1995, 2000
والتعاون يف امليدان االقت�صادي .و�آثار التحوالت التي ت�شهدها هذه
and 2003. See also Loewe (2009), p. 18.
The
البلدان هامة جدا ،مع �أنها ال جتري على نطاق وا�سعgap“ .
( )45وفقا لتقرير الر�صد العاملي حول توفري التعليم للجميع ،ت�سجل
between rich and poor and the number of people below
منطقتا جنوب وغربي �آ�سيا �أدنى معدالت الإملام بالقراءة والكتابة
the poverty line have both grown over the past two
لدى الكبار ( 58.6يف املائة) ،تليهما منطقة جنوب ال�صحراء
decades. The increase is widespread, affecting threeالأفريقية الكربى ( 59.7يف املائة) .وتقدر هذه الن�سبة بـ  62.7يف
quarters of OECD countries. The scale of the change is
املائة يف البلدان العربية.
moderate but significant.” Organisation for Economic
.UNRSID (2006), p. 10
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()47
()48
()49
()50
()51

احلواشي

لالطالع على حتليل مو�سع لنهج "املالذ الأخري لإيجاد فر�صة عمل")52( ،
انظر :الإ�سكوا ،م�سح للتطورات االقت�صادية واالجتماعية يف منطقة ( )53من املقرر وقف تقدمي �إعانات الكهرباء والوقود لأهم � 40شركة �صناعية
يف م�صر خالل ال�سنوات الثالث املقبلة ،وا�ستمرار تقدمي الإعانات
الإ�سكوا.2008-2007 ،
ل�شركات الإنتاج ال�صناعي التي ال ت�ستهلك كميات كبرية من الطاقة
.World Bank (2004), p. 107
لغاية عام .World Bank (2007b) 2013
.World Bank (2007a), p. 61
با�ستثناء برامج الت�أمينات االجتماعية يف م�صر ،مبا �أن جميع املواطنني ( )54الأمم املتحدة ،تقرير الأهداف الإمنائية للألفية  ،2008نيويورك
.2008
م�ؤهلون لاللتحاق بها .غري �أن امل�شاركة يف هذه الربامج تبقى منخف�ضة
( )55امل�صدر نف�سه.
لأن معظم النا�س لي�سوا على علم بتوفرها.
(.Loewe (2004) )56
.World Bank (2005), p. 1
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الب�شرية مل�صر .2008
.World Bank (2008), p. 22
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مسـح

يتناول املسح لهذا العام آثار األزمة املالية التي بدأ يشهدها العالم في عام  2008على األوضاع االقتصادية
حدة هذه اآلثار بني
واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .وتفاوتت ّ
البلدان األعضاء في اإلسكوا كما بني سائر االقتصادات الناشئة .وكان الضعف في سياسات االقتصاد الكلي،
وعدم الثبات في عالقات الترابط التجاري واملالي بني بلدان املنطقة ،وشدة االعتماد على املوارد اخلارجية لتمويل
فقوضت اجلهود
التنمية من القنوات التي تسربت عبرها آثار األزمة املالية العاملية إلى االقتصادات احملليةّ ،
الدولية واإلقليمية لتعزيز التكامل في االقتصاد العاملي .ويتضمن هذا املسح أرقام ًا وحتليالت ّ
تدل على أن بلدان
ً
عرضة آلثار األزمة من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوع ًا .ومع أن عدد ًا
مجلس التعاون اخلليجي كانت أكثر
من البلدان املتقدمة ومن البلدان ذات األسواق الناشئة الكبرى بدأت تبدي بعض مؤشرات االنتعاشُ ،يعتقد أن
اآلثار الفعلية لهذه األزمة املالية على البلدان األعضاء في اإلسكوا لم تتضح على حقيقتها بعد .ومن احملتمل
أن يبقى مفعول هذه اآلثار على املنطقة لوقت في املستقبل ،فيطال فرص العمل وجهود مكافحة الفقر ،ويضعف
قطاعات الصحة والتعليم ،ويؤخر مسيرة النمو واملساواة بني اجلنسني .ويعاني قطاع الصناعة في البلدان األعضاء
في اإلسكوا حالي ًا من أمناط جتارية ال تخدم الصناعة ومن تسرب الدخل إلى اخلارج ،إال أن حركة التصنيع ميكن أن
تساهم في حتقيق النمو الشامل وزيادة األجور ،فتستفيد بلدان املنطقة من مواردها وتلبي حاجات األسواق احمللية
و ُتبقي اقتصاداتها في مأمن عن أي تقلبات أو أزمات قد تشهدها السوق العاملية في املستقبل.

للتطورات االقتصادية
واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا
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