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إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر
ﺗﻧﺷر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ رﺑﻳﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺗﻘرﻳرﻫﺎ ﻋن ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ) (REOﻟﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ) .(MCDوﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟواردان ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن دور اﻹدارة ﻓﻲ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗطورات واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء .وﻳﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘرﻳر ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﺧﺑراء

اﻹدارة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎوراﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء.
وﻗد ﺗم ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوارد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﺣت اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻳد ﺟﻬﺎد أزﻋور )ﻣدﻳر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ( .وﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﻳدة ﺗﺎﻟﻳن ﻛور ِ
ﻧﺷﻠﻳﺎن )ﻧﺎﺋب ﻣدﻳر إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( ،واﻟﺳﻳد ﺑﻳﻛﺎس
َ
ﺟوﺷﻲ )رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( ،واﻟﺳﻳد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻳد )ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( .وﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻷﺳﺎﺳﻳون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر ﻫم أوﻟوﻣوﻳوا أدﻳدﻳدﺟﻲ،
وﻓﻳﻠﻳب ﺑﺎرﻳت ،وداﻟﻣﺎﺷﻳو ﺑﻳﻧﻳﺷﻳو ،وﺗﺷﺎوؤ ِ
ﺗﺷن ،وﻟوراﻧس دواﻳت ،وﻣﺎﺛﻳو ﻏﺎرﺗﻧر ،ودﻳﻔﻳﺎ ﻛﻳرﺗﻲ ،وﺳﻳرﻏﻳس ﺳﺎﻛﺳوﻧوﻓس،
وﻣوﺳﻳﻪ ﺳوٕ ،واﻳوﻟﻳﺎ ﺗﻳودورو ،وﻟﻳﻧﻎ زو.
وﻗﺎم ﺑﺈدارة ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺟوﻫر أﺑﺎﺟﻳﺎن ،وأوﻟورﻳﻣﻲ أﻛﻳن-أوﻟوﻏﺑﺎدي ،وﻫورﻫﻳﻪ دي
ﻟﻳون ﻣﻳراﻧدا .ﻛذﻟك ﻗﺎﻣت ﻛﻳت ﻧﻐوﻳن وﺗﺎﻛر ﺳﺗون ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺎﻋدات ﺑﺣﺛﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ .وﻗدﻣت اﻟدﻋم اﻹداري ﺗﺎﺗﻳﺎﻧﺎ ﺑﻳﺷﻳرﻛﻳﻧﺎ
وﺑﺎﺗرﻳﺷﻳﺎ ﺑوﻏﻲ .وﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻟﻧص اﻹﻧﺟﻠﻳزي ﻛوﺑر آﻟن ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻳرﻳﻝ ﺗوﻛﺳوز وﻫﺎﻳدي ﻏراوﻝ ﻣن إدارة

اﻟﺗواﺻﻝ .وﻗﺎم ﺑﺗدﻗﻳق اﻟﻧص اﻟﻣﺗرﺟم ﻋﻠﻲ اﻟرﻳﺷﺎن وﻣروة اﻟﻧﺳﻌﺔ وﻣﺎرﻳﺎ أﺗﺎﻣﻧﺷﺎك وﺑﻧﻳدﻳﻛت ﺑﺎوﻳﻝ وﻧﺑﻳﻝ ﺑن ﻟطﻳﻔﺔ وﺳﻠﻳم
دﻫﻣﺞ وﻛوﻧﺳﺗﺎﻧس دو ﺳوار وﻣﻠﻳﻛﺔ اﻟﻛوﻛﺑﻲ ،وﻧﻳﻛوﻻس إﻧد ،وأﻟﻛﺳﻲ ﻛﻳرﻳﻳف ،وﺗﺎﺗﻳﺎﻧﺎ ﺑرﺷرﻛﻳﻧﺎ ،وروﺑرت ﺗﺷﺎﻳدزﻩ وﻓرﻳد
ﺗﺎﻟﺷﻠﻲ ،وﺳﻳرﻏﻳس ﺳﺎﻛﺳوﻧوﻓس ،وﻣوﺳﻳﻪ ﺳو ،وﻣﺣﻣد زاﻫر ،ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻳﻳﻠﻳﻧﺎ إﻳدﻳﻧوﻓﺎ.
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اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﻋراف اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻋدد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .ﻓﺗم
اﻓﺗراض اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ؛ وأن ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﻧﻔط ٦١٬٨ ١دوﻻ ار أﻣرﻳﻛﻳﺎ ﻟﻠﺑرﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٩و

 ٥٧٬٩دوﻻ ار أﻣرﻳﻛﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وأن ﻳﺗراوح ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﺑﻳن ﺑﻧوك ﻟﻧدن )"ﻟﻳﺑور"( ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﺳﺗﺔ

أﺷﻬر ﺑﻳن  %٢٬٣ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٩و  %٢ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٢٠وﻫذﻩ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻓﺗراﺿﺎت ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﻟﻳس ﻣن ﻗَﺑِﻳﻝ اﻟﺗﻧﺑؤات ،ﻛﻣﺎ أن أوﺟﻪ
ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ ﺗزﻳد ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

اﻟواردة ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺟداوﻝ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻘدﻳرات .وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﻳرات إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﺣﺗﻰ

أواﺧر ﺳﺑﺗﻣﺑر .٢٠١٩

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻷﻋراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ:


ﺗﺷﻳر ﻧﻘﺎط اﻟﺣذف ) (...ﻓﻲ اﻟﺟداوﻝ إﻟﻰ أن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت "ﻏﻳر ﻣﺗﺎﺣﺔ" ،وﺗﺷﻳر ﻛﻠﻣﺔ "ﺻﻔر" أو اﻟرﻗم " "٠٬٠إﻟﻰ ﺻﻔر أو "ﻗﻳﻣﺔ ﻻ ﺗُذﻛر".



ﻳؤدي اﻟﺗﻘرﻳب إﻟﻰ ﺗﻔﺎوﺗﺎت طﻔﻳﻔﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻣﻳﻊ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻣﺟﺎﻣﻳﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ.

 ﺗﺷﻳر ﻋﻼﻣﺔ اﻟ َﺷ ْرطَﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ) (-ﺑﻳن اﻟﺳﻧوات أو اﻟﺷﻬور )ﻣﺛﻝ  ٢٠١٢-٢٠١١أو ﻳﻧﺎﻳر/ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ– ﻳوﻧﻳو/ﺣزﻳران( إﻟﻰ اﻟﺳﻧوات أو
اﻟﺷﻬور اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻧوات أو ﺷﻬور اﻟﺑداﻳﺔ واﻟﻧﻬﺎﻳﺔ؛ وﺗﺷﻳر اﻟ َﺷ ْرطﺔ اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ ) (/ﺑﻳن اﻟﺳﻧوات أو اﻟﺷﻬور )ﻣﺛﻝ  (٢٠١٢/٢٠١١إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ أو اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.



"ﻣﻠﻳﺎر" ﺗﻌﻧﻲ أﻟف ﻣﻠﻳون؛ و"ﺗرﻳﻠﻳون" ﺗﻌﻧﻲ أﻟف ﻣﻠﻳﺎر.



"ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس" ﺗﺷﻳر إﻟﻰ  ٠٬٠١ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ )ﻓﻣﺛﻼ ٢٥ ،ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدﻝ ُرﺑﻊ ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ(.

ﻣﺻطﻠﺢ "ﺑﻠد" ،ﺣﺳب اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ،ﻻ ﻳﺷﻳر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻛﻳﺎن إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻳﺷﻛﻝ دوﻟﺔ ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌرف

اﻟدوﻟﻳﻳنٕ .واﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛﻝ دوﻻ وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻳﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧﻬﺎ ُﻳﺣﺗَﻔَظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﻧﻔﺻﻝ وﻣﺳﺗﻘﻝ.
وﻻ ﺗﻧطوي اﻟﺣدود واﻷﻟوان واﻟﺗﺳﻣﻳﺎت وﻻ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧراﺋط ﻋﻠﻰ أي اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ
ﺑﺷﺄن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷي إﻗﻠﻳم وﻻ أي ﺗﺄﻳﻳد أو ﻗﺑوﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣدود.

_____________________________
١

ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﻳط ﻟﺳﻌر ﺧﺎم ﺑرﻧت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﺎﺗﺢ دﺑﻲ وﻏرب ﺗﻛﺳﺎس اﻟوﺳﻳط.

ii
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ﺗﺻﻧﻳف ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﻠدان
ﻳﻐطﻲ ﻋدد أﻛﺗوﺑر /ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ  ٢٠١٩ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ) (MCDﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ .وﻳﻘدم اﻟﻌدد ﻋرﺿﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻵﺧر اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻵﻓﺎق
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط .وﺗﻳﺳﻳ ار ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﺗﻘﺳﱠم ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻐطﻳﻬﺎ اﻟﺗﻘرﻳر ،واﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ٣١
ﺑﻠدا ،إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن (١) :ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) – (MENAPاﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳﱠم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان

وﺗوﺿﻊ ﺑﻳن ﻗوﺳﻳن اﺧﺗﺻﺎرات أﺳﻣﺎء اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط؛ وﺑﻠدان اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ).(CCA
َ
ﺑﻌض اﻟﺟداوﻝ واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ.
وﺗﺗﺄﻟف ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) (MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻣن اﻟﺟزاﺋر ) ،(ALGواﻟﺑﺣرﻳن )ٕ ،(BHRواﻳران

) ،(IRNواﻟﻌراق ) ،(IRQواﻟﻛوﻳت ) ،(KWTوﻟﻳﺑﻳﺎ ) ،(LBYوﻋﻣﺎن ) ،(OMNوﻗطر ) ،(QATواﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ) ،(SAUواﻹﻣﺎرات

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ) ،(UAEواﻟﻳﻣن ).(YMN

وﺗﺗﺄﻟف ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ١أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ،(AFGوﺟﻳﺑوﺗﻲ ) ،(DJIوﻣﺻر )،(EGY
واﻷردن ) ،(JORوﻟﺑﻧﺎن ) ،(LBNوﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ) ،(MRTواﻟﻣﻐرب ) ،(MARوﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) ،(PAKواﻟﺻوﻣﺎﻝ ) ،(SOMواﻟﺳودان )،(SDN
وﺳورﻳﺎ ) ،(SYRوﺗوﻧس ).(TUN
وﺗﺿم ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ) (MENAاﻟﺟزاﺋر واﻟﺑﺣرﻳن وﺟﻳﺑوﺗﻲ وﻣﺻر ٕواﻳران واﻟﻌراق واﻷردن واﻟﻛوﻳت وﻟﺑﻧﺎن وﻟﻳﺑﻳﺎ وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
واﻟﻣﻐرب وﻋﻣﺎن وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟﺻوﻣﺎﻝ واﻟﺳودان وﺳورﻳﺎ وﺗوﻧس واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻳﻣن.

وﺗﺿم ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﺟﻳﺑوﺗﻲ وﻣﺻر واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ واﻟﻣﻐرب واﻟﺻوﻣﺎﻝ واﻟﺳودان وﺳورﻳﺎ
وﺗوﻧس.
وﺗﺷﻣﻝ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ) (GCCاﻟﺑﺣرﻳن واﻟﻛوﻳت وﻋﻣﺎن وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران واﻟﻌراق وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن.
وﺗﺗﺄﻟف ﺑﻠدان اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣن أرﻣﻳﻧﻳﺎ ) ،(ARMوأذرﺑﻳﺟﺎن ) ،(AZEوﺟورﺟﻳﺎ ) ،(GEOوﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ) ،(KAZوﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
) ،(KGZوطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ) ،(TJKوﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن ) ،(TKMوأوزﺑﻛﺳﺗﺎن ).(UZB
وﺗﺿم ﺑﻠدان اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط أذرﺑﻳﺟﺎن ،وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ،وﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن ،وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن.
أﻣﺎ ﺑﻠدان اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻬﻲ أرﻣﻳﻧﻳﺎ ،وﺟورﺟﻳﺎ ،وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن ،وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن.
______________________________________________
١
اﻟﻣ ْﺟ َﻣﻼت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋدد أﻛﺗوﺑر/ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ  ٢٠١٧ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ .أﻣﺎ اﻟﺳودان ،ﻓﺗُﺳﺗﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺟﻧوب
اﻟﺻوﻣﺎﻝ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ُ
اﻟﺳودان اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ﻋﺎم  .٢٠١٢وﻧظ ار ﻟﻌدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺄوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻳﻬﺎ ُﻣ ْﺟ َﻣﻼت ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد

اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.

iii

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ :اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ) .(MCDوﻗد ُﺧﻔﱢﺿت ﻣرة أﺧرى ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  %٣٬١ﻓﻲ  ٢٠١٩و  %٣٬٤ﻓﻲ  ٢٠٢٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت  %٣٬٧ﻟﻠﻌﺎﻣﻳن

)راﺟﻊ ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٩ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ رﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻗد ﺗَو َازن ﺟزﺋﻳﺎ ﺑﻌد
ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣؤﺧرا ،ﻓﺈن ﺗرﻛز اﻟﺗﺑﺎطؤ ﺑﻳن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ٢٠٢٤-٢٠١٨ ،

اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن )وﺧﺎﺻﺔ أوروﺑﺎ واﻟﺻﻳن( ﻗد

ﺿﺧم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ.
ّ
ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ورﻏم
ُ
اﻟﺗوﺗرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳ ارن ،وﺗَ َﻌطﱡﻝ اﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﻣؤﺧ ار ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
)ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن( ،ﻓﻘد ظﻠت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛﻣﺎ
ظﻠت اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻳﺳرة ﻧﺳﺑﻳﺎ.
وﺗﺗﺷﻛﻝ آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻧﻛﻣﺎش ﻛﺑﻳر ﺗﺷﻬدﻩ إﻳران ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻟﻘﺻﻳر )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ( وﻳﻌﻘﺑﻪ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم

 .٢٠٢٠وﺗﻣﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻧﺑؤات إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب
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ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻳورو
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺻﻳن
روﺳﻳﺎ

ﻣﻧطﻘﺔ MENAP

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﻣﻧﻪ :ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط
ﻣﻧطﻘﺔ CCA

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط واﻟﻐﺎز
ﻣﻧﻪ :ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط واﻟﻐﺎز
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اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﺳﻠﺑﻲ وﺗﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ.


ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺧط ار ﻛﺑﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻓﻔﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر/أﻳﻠوﻝ ،طﺑﻘت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة رﺳوﻣﺎ ﺟﻣرﻛﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗطﺑق اﻟﻣزﻳد ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر/ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ .وﺗﺗرﻛز اﻟرواﺑط اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻳن ﻓﻲ ﺑﻠدان

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) (MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط وﺑﻠدان آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .وﻟﻛن اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗرﱡﻛز اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻟﺻﻳن ﻗد ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان .ذﻟك أن ﺣﺻص اﻟﺗﺻدﻳر ﻻ ﺗوﺿﺢ إﻻ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻠﺗﺑﺎطؤ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻣن ﺛم ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﻠﻝ ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أي ﺑﻠد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻧوات ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻳن ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻛﺛﻳ ار ﺑزﻳﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺣوﻳﻝ وﺟﻬﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة ،ﺣﻳث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﱢﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﺻﻳن إﻟﻰ دﺧوﻝ أﺳواق ﺟدﻳدة .وﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ١ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ،
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻘﻳﺎﺳﻳن ﻣن ﻣﻘﺎﻳﻳس ﻣروﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗﺟﺎﻩ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﺻﻳﻧﻲ :أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﻔﺗرض أن ﻳﻛون أﺛر إزاﺣﺔ

اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺻﻔرا ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻔﺗرض ﺗوزﻳﻊ اﻷﺛر ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺻ ﱢدر ﻟﻠﺻﻳن .وﻋﻧد أﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻳﻛون ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟﻣرﱠﻛز ﻓﻲ اﻟﺻﻳن أﻛﺛر ﺗﺳﺎوﻳﺎ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ.

١

 ١ﺣﺻﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻳن ﻣن اﻟﺑﻠد  iﻫﻲ

∑ ﺣﻳث

ﻫﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ  mﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠد ’ ،iو

ﻫﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﺻﻳن ﻣن ﻛﻝ واردات

اﻟﺳﻠﻌﺔ  .mوﻳرﺻد ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻌض اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺳﻌﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻ ﱢدرة اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺗطورات .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ،

v
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زاد ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ،ﻣﻊ اﻟﺑﻘﺎء دون اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٨ﻏﻳر أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ

ﻟﻠﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺧرﻳف )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻳﻛون ذﻟك داﻟﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻋرض اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ذي اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة –
ﺑﺳﺑب ﺗوﺳﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري – وﺻدﻣﺎت اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )اﻹطﺎر .(١
ﻟﻛن اﻷﺣداث اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗَ َﻌطُﻝ ﺷﺣﻧﺎت وﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١

ﺗطور أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط

ﺣﺟم ﺻﺎدرات اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ اﻟﺻﻳن٢٠١٧ ،

)ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ،دوﻻر/ﺑرﻣﻳﻝ(

)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات(

اﻟوﺳطﻰ

ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﺳﻠﻊ

وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرة

٠٫٤

٠٫٢

اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ

٠٫٨٤

أوزﺑﻛﺳﺗﺎن
ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن
طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن
ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن
ﺟورﺟﻳﺎ
أذرﺑﻳﺟﺎن
أرﻣﻳﻧﻳﺎ
ﺗوﻧس
ﺳورﻳﺎ
اﻟﺳودان
اﻟﺻوﻣﺎﻝ
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
اﻟﻣﻐرب
ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
ﻟﺑﻧﺎن
اﻷردن
ﻣﺻر
ﺟﻳﺑوﺗﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻟﻳﻣن
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﻗطر
ﻋﻣﺎن
ﻟﻳﺑﻳﺎ
اﻟﻛوﻳت
اﻟﻌراق
إﻳران
اﻟﺑﺣرﻳن
اﻟﺟزاﺋر

ﺗوﻗﻌﺎت

ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ﻟﺧرﻳف ٢٠١٩
ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ﻟرﺑﻳﻊ ٢٠١٩
ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ﻟﺧرﻳف ٢٠١٨

٠٫٠

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت  BACIﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ؛ وﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع ﺣﺎﺻﻝ ﺿرب اﻟﺻﺎدرات ﺗﺣت ﻓﺋﺎت
اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻷرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺳق ﻟوﺻف وﺗرﻣﻳز اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ واردات اﻟﺻﻳن ﻣن ﻛﻝ ﺳﻠﻌﺔ.
وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻳس ﻣروﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗﺟﺎﻩ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﺻﻳﻧﻲ ﺑﺻورة ﻣﺣﺎﻳدة اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻊ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ) = (APSPﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﺑرﻧت
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﺎﺗﺢ دﺑﻲ وﻏرب ﺗﻛﺳﺎس اﻟوﺳﻳط.

اﻓﺗراض اﺳﺗﻣرار ﺛﺑﺎت ﺣﺻص اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.



إذا ﺟﺎء ﺧروج ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﻧظم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن أن ُﻳ ْﺣِدث ﺗﺄﺛﻳ ار ﻛﺑﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ذﻟك أن ﺣدوث

ﺗﺑﺎطؤ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺑر أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ ﺑﺳﺑب ﺧروج ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد ﺳﻳؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ

اﻟﺑﻠدان ذات اﻟرواﺑط اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرة ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس .وﻟﻛن ُﻳرﺟﱠﺢ أن ﺗﻛون اﻟﺗداﻋﻳﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺣدوث
اﻧﻛﻣﺎش ﺣﺎد ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺷد ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﻳر ،ﺳواء ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ ﺣدﺗﻬﺎ أو إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻧﺣﺎس ،ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟورﺟﻳﺎ .واﻟﺻﻳن ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺷﺗرﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ،ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻓﺈذا اﻧﺧﻔض اﻟطﻠب اﻟﺻﻳﻧﻲ ،ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ

أن ﺗزداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﻣﺎم ﺻﺎدرات اﻟﻧﺣﺎس اﻟﺟورﺟﻳﺔ ،إذ ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟون اﻵﺧرون إﻟﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أﺳواق ﺟدﻳدة .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺻﺎدرات ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺻﻳن ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﺣواﻟﻲ
 %٦ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ  ،(٢٠١٨ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻗد ﻳﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺻدﻩ ﺟزﺋﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺣﺟم اﻟﺗﻌرض اﻟﻣر ﱠﺟﺢ ﺑﺄوزان اﻟﺳﻠﻊ.

vi
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وﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻷن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ أﻛﺑر طرف ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺑﻠدان ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻹﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ )اﻟﻛوﻳت وﻋﻣﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن(.


وأﺧﻳرا ،ﻓﺈن اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺑر ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ .ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺳودان ﻓﻲ

ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﺗراﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺟورﺟﻳﺎ وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن )اﻹطﺎر  .(٢وُﻳ ْﺑ ِرز ﺗطور ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ
ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻧﻣوا أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣواطﻧﻳن ،وﺳﻳﻛون ﻣؤﺛ ار ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺧﻳﺎرات ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت

ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷطوﻝ ،ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎطر أﻛﺑر ﺗﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق .وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺿﻐوطﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ

أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻐﻳر اﻟﻣﻧﺎخ ،اﻟذي ُﻳ َرﺟﱠﺢ أن ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة اﻟظﺎﻫر اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﺣﺎدة ،وﻋدم
اﻟﻳﻘﻳن ﺑﺷﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ،واﻟﺗوﺗر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺷﺣﻳﺣﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ.

وﻧظ ار ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﻛز ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ أﻫداف ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أوﺿﺎﻋﻬﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺛر

ﺿﻌﻔﺎ ،وأن ﺗرﻛز ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم ﺧﻠق اﻟوظﺎﺋف واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺎت أﻛﺛر ﺗﻳﺳﻳ ار إذا ﺣدث ﺗﺑﺎطؤ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺟﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت ﺷدﻳدة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ
وﺣﻳن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﻳز ﻟﻠﺣرﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت.
وﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ،ﺳﺗواﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺣدﻳﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ،ﻳﺗم ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر .أوﻻ ،ﻳﻌﺗﺑر إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ إدارة ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم

اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة .وﺳوف ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﺗﻌزﻳز ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك زﻳﺎدة إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوﻛﻬﺎ ،ﻛوﺿﻊ أطر ﻣوﺛوﻗﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺛﺎﻧﻳﺎ ،ﺗﻐﻳر ﺗﻛوﻳن ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻓﺄﺻﺑﺢ

أﻗﻝ ﺗﺣﻔﻳ از ﻟﻠﻧﻣو .ﻓﻘد ﺣﻠت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺣﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن؛ وﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﺗﻌﻣﻳق اﻷﺳواق ،واﻟﺣد ﻣن اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﺗﺣﺳﻳن اﻻﺳﺗﻘرار
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ،ﻋواﻣﻝ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر .ﺛﺎﻟﺛﺎ ،ﺗﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو واﻟﺗوظﻳف
ﻓﻲ ﻛﻝ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻗد ﻳؤدي ﻋدم ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣواطﻧﻳن إﻟﻰ إﺷﻌﺎﻝ اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗدﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻬدد اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

vii

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر  :١ﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط

١

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻔﻊ ﺑدرﺟﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة وﺗظﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻔﺗرات طوﻳﻠﺔ ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻟﻠﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻓﺈن ﻧوﺑﺎت اﺣﺗدام ﻫذﻩ اﻟﺗوﺗرات ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ أﻗﻝ ﺣدة ﺑﻛﺛﻳر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة .ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﺣواﻟﻲ  ،%٦٠ﻣن  ٢٢دوﻻ ار ﻟﻠﺑرﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ٢٠٠٢إﻟﻰ  ٣٥دوﻻ ار ﻟﻠﺑرﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺎرس ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣرب اﻟﻌراق ﻋﺎم  .٢٠٠٣ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﺗﻔﻊ إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٨ﻣن  ٧١دوﻻ ار ﻓﻲ أﻏﺳطس إﻟﻰ  ٧٧دوﻻ ار ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻋﻘب إﻋﺎدة ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳران ،وﻫو ﺗﺄﺛﻳر أﺧف ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛون إﻳران ﻣن ﻛﺑﺎر ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط.
وﻫﻧﺎك ﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إزاء اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .أوﻻ ،أن
زﻳﺎدة ﻣﺧﺎطر ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﻣؤﺧ ار

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١

إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﻳﻛﻲ

) %ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ ﺑﻣﻼﻳﻳن اﻟﺑراﻣﻳﻝ(
إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري ) %ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(

إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم

ﻣﺧزون اﻟﺧﺎم )ﺑﻣﻼﻳﻳن اﻟﺑراﻣﻳﻝ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن(

اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺧﻔﱢﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط .ﺛﺎﻧﻳﺎ ،ﻫﻧﺎك اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌرض .ﻓﻘد ﺗﻐﻳر ﻫﻳﻛﻝ ﺳوق اﻟﻧﻔط ﻣﻊ ﺑدء ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري
اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ أداء دور ﻣﺗزاﻳد اﻷﻫﻣﻳﺔ .وزاد إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري
اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﻝ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻋن  %٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم
اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﻟﻔﻳﻧﺎت إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  %٦٠ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٨
وﺗﺗﺄﻛد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻼﻧﺣدار ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ
)اﻟﺟدوﻝ  .(١ﻓﻬﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وذات دﻻﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ Haver Analytics؛ ٕوادارة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ )(EIA؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ .ﻏﻳر أن ﻫذا اﻷﺛر ﻳﺧﻔﻔﻪ ظﻬور اﻟﻧﻔط
اﻟﺻﺧري ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺣﻳن ﺑدأ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻳزداد ﺑﻣﻌدﻝ ﻣﺗﺳﺎرع )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٢.(١ﻛذﻟك ﺳﺎﻫﻣت زﻳﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط
اﻟﺻﺧري ﻓﻲ ﻣﺧزون اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﻟدى اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،واﻟذي ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻣﻣﺎ ﻳﻔرض اﻟﻣزﻳد
ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎﻓﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط .وﻳرﺗﺑط ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟذي ﺗرﺻدﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺣﺎدة اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺗﻘﻠب ﺑورﺻﺔ ﺷﻳﻛﺎﻏو
ﻟﻌﻘود اﻟﺧﻳﺎر ) ،(VIXﺑزﻳﺎدة اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.
وﻳﺑدو أن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﻳن وراء اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إزاء اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺗﺻورات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ :اﻷوﻝ ﻫو أن اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻟﻠﻧﻔط
اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﻳﻛﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ دور ﻣﻧﺗﺟﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣن أﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن ذوي اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣرﺟﱢﺢ ﻟﻸﺳﻌﺎر ،ﻗد أﺿﻌﻔت اﻟراﺑطﺔ ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﺗوﺗرات
اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﻧظ ار ﻟﻠطﺎﺑﻊ طوﻳﻝ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺗﺳم ﺑﻪ زﻳﺎدة اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري
اﻷﻣرﻳﻛﻲ ،ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺳﺗﻣر اﻟراﺑطﺔ اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺑﻳن اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط .ﺛﺎﻧﻳﺎ ،ﻳﺑدو أن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة ﻳﻘوم
ﺑدور أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳؤدي اﻣﺗداد ﻓﺗرة اﻟﻧزاع اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟذي ﻳرﻓﻊ ﻣﺧﺎطر زﻳﺎدة اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎطﺊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،إﻟﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ رﻏم اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
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اﻹطﺎر  :١ﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺟدوﻝ  :١ﻣﺣدﱢدات ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺳﻌر اﻟﻧﻔط
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ) (Δﻓﻲ ﺳﻌﺭ
ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )(MENAP

**٠٬٩٦
)(٠٬٥٩

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ * اﻟﻣﺗﻐﻳر
اﻟﺻوري ﻟﻠﻧﻔط اﻟﺻﺧري

*٠٬٨٧)(٠٬٦٣
***٠٬١٢-

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ)(VIX

)(٠٬٠٣
***٠٬٣١-

ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ

)(٠٬١٦
اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ  ،Haverواﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ )ٕ ،(IEAوادارة اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ) ،(PRS Groupوﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﻧﻔط اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋن طرﻳق ﺗﻘﻠﻳص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻣﺗوﺳط
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻓﺗرة اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﻳﻧﺎﻳر  ١٩٩٩إﻟﻰ ﻳوﻧﻳو  .٢٠١٩وﻳُ َ

أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻲ .وﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟوﺳطﻰ ﻟﻣراﺗب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ

وﻳﻌطﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺻوري ﻟﻠﻧﻔط
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ) – (PRS Groupﺑﻌد ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻟﻳﻛون ارﺗﻔﺎع اﻟرﻗم ﻣؤﺷ ار ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻣﺧﺎطرُ .
وﻳ َﻌﺑﱠر ﻋن ﻛﻝ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳرات
اﻟﺻﺧري اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺻﻔر ﻗﺑﻝ ﻋﺎم  ،٢٠١٠و  ١ﻣن ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻓﻣﺎ ﺑﻌدﻩُ .

ﻋن اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑق ،وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﺳﻝ .وﻳﺗم إدراج أﺣد ﻋﺷر ﻣﺗﻐﻳ ار ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﺗﺄﺧ ار )ﻟﺷﻬر( ﻛﻣﺗﻐﻳرات ﺿﺎﺑطﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ

ﻟﺗﺧﻔﻳف ﺗﺣﻳز اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺣذوﻓﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟرواﺑط اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ )إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر دﻳرﺑن-واطﺳن ﻳؤﻛد ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط

ِ
وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺻوري ﻟﻠﻧﻔط اﻟﺻﺧري واﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ،ﻟﻣ ارﻋﺎة
ﺑﻳن اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ( .وﻗد ُﺣ ِذف ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت

ﺿﻳق اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ .واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻳن أﻗواس.*p<0.2 ،**p<0.1 ،*** p<0.05 .
 ١ﻣن إﻋداد :ﻟﻳﻧﻎ زو.

 ٢ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟوﺳطﻰ ﻟﻣراﺗب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
طﺑﻘﺎ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﻳﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷي ﺑﻠد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻋن طرﻳق ﺗﻘﻳﻳم ﻧﻘﺎط
اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﻳﺎس ،وﻫﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،واﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وﻧﻣط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ،واﻟﺻراع اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
واﻟﻔﺳﺎد ،واﻧﺧراط اﻟﺟﻳش ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﺗوﺗرات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،واﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم ،واﻟﺗوﺗرات اﻟﻌرﻗﻳﺔ ،واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،وﺟودة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻳروﻗراطﻲ .وﺗﺗراوح اﻟﻣراﺗب
اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﻳن ) ١٠٠اﻷﻗﻝ ﺧطرا( وﺻﻔر )اﻷﻛﺛر ﺧطرا(؛ وﺗم ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻬذا اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ – ﺑطرح اﻟﻣؤﺷر ﻣن  – ١٠٠ﻟﺗﺷﻳر إﻟﻰ رﻗم أﻋﻠﻰ ﻳﻔﻳد ﺑزﻳﺎدة اﻟﻣﺧﺎطر.
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اﻹطﺎر  :٢ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

١

ﺗﺷﻬد ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻗﻼﻗﻝ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ .وﻳوﺿﺢ "ﻣؤﺷر اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة إﻋﻼﻣﻳﺎ" ) ،(RSUIاﻟذي
ُﻳﺣﺻﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋن اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ،أن ﻫذﻩ اﻟﻘﻼﻗﻝ ارﺗﻔﻊ ﻋددﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ٢٠١٤
٢
)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(١
وﻗد اﻧﺗﺷر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟذي ظﻬر ﻣؤﺧرا .وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻌﺎم ،ﺗرﻛزت اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺳودان .ﻟﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﺷﺗﻌﻠت ﻣؤﺧ ار
ﻓﻲ ﺟورﺟﻳﺎ وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن – ٕوان ﻛﺎن اﻟﺳﻳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋن اﻟﺳﻳﺎق ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢وﻣﻊ ذﻟك،

ﻓﺛﻣﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن وﻧوﺑﺎت اﻻﺿطراب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻓﻘﺑﻝ ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎ ار ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(١

وﺗؤدي اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳد ﺧﻳﺎرات ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗم ﺗﺄﺟﻳﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺗورة أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺧﺷﻳﺔ اﻧدﻻع اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق .وأدت اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
ﻟدى ﻛﻝ ﻣن أرﻣﻳﻧﻳﺎ واﻷردن )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢ﻟﻛن ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬم اﺟﺗﻧﺎب اﻹﺻﻼح .ﻓﺎﻟﺳﻠطﺎت ﺗواﺟﻪ ﻋﻳوﺑﺎ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﺗﺣد ﻣن
اﻟوظﺎﺋف واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ،وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻬدد ﺑزﻳﺎدة ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١

ﻣؤﺷر اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة إﻋﻼﻣﻳﺎ

ﻣؤﺷر اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة إﻋﻼﻣﻳﺎ

)ﻣﺗوﺳط ٢٠١٨ ،إﻟﻰ اﻵن = (١٠٠

)ﻣﺗوﺳط ﻣﺗﺣرك ﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا ٢٠١٤ ،إﻟﻰ اﻵن = (١٠٠

اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﺳودان

اﻷردن

اﻟﺟزاﺋر

ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن

ﺟورﺟﻳﺎ

أرﻣﻳﻧﻳﺎ

ﻣﺎﻳو ٢٠١٩

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٩

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٨

ﻣﺎﻳو ٢٠١٨

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٨

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

ﻣﺎﻳو ٢٠١٧

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٧

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٦

ﻣﺎﻳو ٢٠١٦

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٦

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٥

ﻣﺎﻳو ٢٠١٥

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٥

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٤

ﻣﺎﻳو ٢٠١٤

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٤

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٨
ﻓﺑراﻳر ٢٠١٨
ﻣﺎرس ٢٠١٨
إﺑرﻳﻝ ٢٠١٨
ﻣﺎﻳو ٢٠١٨
ﻳوﻧﻳو ٢٠١٨
ﻳوﻟﻳو ٢٠١٨
أﻏﺳطس ٢٠١٨
ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٨
أﻛﺗوﺑر ٢٠١٨
ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٨
دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٨
ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٩
ﻓﺑراﻳر ٢٠١٩
ﻣﺎرس ٢٠١٩
إﺑرﻳﻝ ٢٠١٩
ﻣﺎﻳو ٢٠١٩
ﻳوﻧﻳو ٢٠١٩

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت Factiva؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت Factiva؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

 ١ﻣن إﻋداد ﻓﻳﻠﻳب ﺑﺎرﻳت.
 ٢راﺟﻊ اﻹطﺎر  ١ﻓﻲ ﻋدد إﺑرﻳﻝ  ٢٠١٩ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺧرى ﻋن إﻧﺷﺎء ﻫذا

اﻟﻣؤﺷر .وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ُﻳﺣﺗَ َﺳب ﻟﺳﺑﻌﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻘط ،وﻟﻛﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻳﺿم اﻵن  ٢٧ﺑﻠدا ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺗﺗواﻓر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎت

ﻛﺎﻓﻳﺔ.

x

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 -١ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط :اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻧﻣو اﻷﻋﻠﻰ

*

ﻻ ﻳ ازﻝ اﻟﻧﻣو ﺿﻌﻳﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﻳب ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) (MENAPاﻟﻣﺻدرة

ﻟﻠﻧﻔط ،ﻓﻲ ظﻝ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ،واﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺣﻔوف
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺻﺎﻋد ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺗزاﻳد اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﻳزاﻝ

ﺗراﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وراء إﺿﻌﺎف ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط.

وﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﺗﻣﻬﻳد اﻟﺳﺑﻳﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو

أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ،ﻳﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﻣﻊ ارﺗﻛﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أطر ﻣﺣﺳﻧﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺑﺎﻟﺗوازي ،ﻓﺈن ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ وزﻳﺎدة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع

اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻳﻌززان ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﻣن ﺛم
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻣﻛن.

ﺣﻳز ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﺑﻠدﻳن وﺗزداد ﻣﻌﻬﺎ
ﻛﺛﺎﻓﺔ أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺻﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺑﻠدان
 MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )ﻋدا اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺻراع ٕواﻳران(

إﻟﻰ  %١٫٣ﻓﻲ ﻋﺎم ) ٢٠١٩ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت ﻗدرﻩ

 ٠٫٩ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣﻧذ إﺑرﻳﻝ  (٢٠١٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدﻝ ﻗدرﻩ  %١٫٦ﻓﻲ
 .٢٠١٨وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﻳؤدي ازدﻳﺎد اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔط

واﻟﻐﺎز إﻟﻰ دﻋم ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌﺗدﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان

ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  %٢٫٨ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٢٠ﻏﻳر أن ﻫذا أﻳﺿﺎ ﻳﻌﻛس
ﺗﺧﻔﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻗدرﻩ  ٠٫٧ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗوﻗﻌﺎت ﺷﻬر

إﺑرﻳﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗؤﻛد زﻳﺎدة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث
اﻧﺧﻔﺎض أﻛﺑر ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣو.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟداﺧﻠﻳﺔ
إزاء ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣن ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﺣﺳب ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻔورﻳﺔ
وﻣﺧزون اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم اﻷﻣرﻳﻛﻲ

)ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻠﺑرﻣﻳﻝ وآﻻف اﻟﺑراﻣﻳﻝ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن(

أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﺑﻣﺗوﺳط اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔورﻳﺔ

ﻣﺧزون اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم اﻷﻣرﻳﻛﻲ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

وﺗﺟدد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗطورات اﻷوﺿﺎع
ﻓﻲ إﻳران واﻟﻬﺟﻣﺎت اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﻻ ﺗزاﻝ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ﺣﻳث ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٥٥و٧٥

دوﻻ ار ﻟﻠﺑرﻣﻳﻝ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ )راﺟﻊ ﻓﺻﻝ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ(.
وﺗزداد ﻧوﺑﺎت ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ظﻝ أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﺗﻲ
ﺗﻛﺗﻧف ﻗ اررات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻛﺑرى اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻔط )أوﺑك (+ووﺗﻳرة ﺗوﺳﻊ

اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-١وﻓﻲ
ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﻧﺟد أن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻳﻣن ﺗﺣد ﻣن

ﻳوﻟﻳو ٢٠١٩

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٩

ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٨ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٨ﻳوﻟﻳو  ٢٠١٧ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٧

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ Bloomberg Finance, L.P.؛ ٕوادارة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ؛

وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

*

إﻋداد أوﻟوﻣوﻳوا أدﻳدﺟﻲ )اﻟﻣؤﻟف اﻟرﺋﻳﺳﻲ( ،ودﻳﻔﻳﺎ ﻛﻳرﺗﻲ ،وﻫورﻫﻳﻪ دي ﻟﻳون ﻣﻳراﻧدا ،وﻣوﺳﻳﻪ ﺳو.

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

وﻫﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ .ﻓﻘد ﻳؤدي اﻧﺧﻔﺎض

ٕوازاء ﻫذﻩ اﻵﻓﺎق ،ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﺻﻼﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺷﺟﻊ اﻟﻧﻣو

اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو وﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣرﻛز

اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣد اﻷوﻟوﻳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﻊ اﻗﺗراﻧﻪ

اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﻫز ﺛﻘﺔ

اﻟﻐﻧﻲ ﺑﻔرص اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻘﻳﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﻳﻣﺛﻝ ﺗﺧﻔﻳض ﻣواطن

دواﺋر اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻗ اررات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ

ﺑزﻳﺎدة اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻟﺣﻔز اﻟﻧﻣو.

اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط

وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ،ﻧﺟد أن ازدﻳﺎد ﻣواطن ﺿﻌف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻻ ﺑد أن ﻳﻛون اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن

ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان – ﻓﻲ ظﻝ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو – ﻳزﻳد

إطﺎر ﻣﺗوﺳط اﻷﺟﻝ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺗﺣﺻﻳﻝ

ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط .وأﺧﻳرا،

اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ،واﺣﺗواء ﻓواﺗﻳر اﻷﺟور ،ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر

ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم زﻳﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻧدات واﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ

اﻟطﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻧﺷﻳط اﻟﻧﻣو ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺧﺎﻣس( .ﻓﻣن ﺷﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ٕواﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘطﺎع

أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ )راﺟﻊ

اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻋطﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑوﺟﻪ

اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ(.

ﻋﺎم ،ودﻋم ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،وﻣن ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ زﻳﺎدة

اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻣﻛن.

وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون اﻟﻧﻣو ﻣﻘﻳدا ﺑﺗﺑﺎطؤ

اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻓﻲ ظﻝ اﻧﺧﻔﺎض ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر

اﻟﻧﻣو ﻳﺗﺣﺳن ،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳزاﻝ ﺿﻌﻳﻔﺎ

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  (٢-١وﺗراﺟﻊ اﻟﺣﻳز اﻟﻣﺗﺎح ﻟﺗﺣﺳﻳن رﺻد ﻣوارد

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﺎخ ،ﻓﺈن دﻋم اﻟطﻠب ﺑﺎﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺔ

ﺳوف ﻳﻌزز ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗﺣﺳﱡن

ﻳﻛون ﻟﻪ ﺳوى ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو.

 MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٣-١وﻟﻛن آﻓﺎق اﻟﻧﻣو

ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗوﺳﻌﻳﺔ ﺳﻳزﻳد ﻣن ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟن

أوﺿﺎع اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﻳب ﻓﻲ ﺑﻠدان
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻧظ ار ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻬﺑوطﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-١

ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟداﺧﻠﺔ٢٠١٨-٢٠١٠ ،

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

اﻟﻧﻔط وازدﻳﺎد ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

٢٠١٨-٢٠١٥
٢٠١٤-٢٠١٠



ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺻﻝ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

إﻟﻰ  %٠٫٧ﻓﻲ  ،٢٠١٩ﻣﺳﺟﻼ ﻫﺑوطﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋن ﻣﻌدﻝ
ﻗدرﻩ  %٢ﻓﻲ  .٢٠١٨وﻳﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎت

إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺣﺎﻟف "أوﺑك ."+ﻏﻳر أﻧﻪ

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ  ٢٠٢٠ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ،%٢٫٥
ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) %١٫٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٫٤ﻓﻲ ٢٠١٩

و %٢٫٥ﻓﻲ  .(٢٠١٨وﻳرﺟﻊ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻟﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺗﺷﻣﻝ :أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ وأﻧﻐوﻻ وﺑوﻟﻳﻔﻳﺎ وﺑروﻧﻲ واﻟﻛﺎﻣﻳرون وﺗﺷﺎد
واﻟﻛوﻧﻐو ٕواﻛوادور وﻛوت دﻳﻔوار وﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﻏﻳﻧﻳﺎ اﻻﺳﺗواﺋﻳﺔ وﻏﺎﺑون
ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ واﻟﻣﻛﺳﻳك وﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ واﻟﻧروﻳﺞ وﺑﺎﺑوا ﻏﻳﻧﻳﺎ اﻟﺟدﻳدة وروﺳﻳﺎ وﺗﻳﻣور-ﻟﻳﺷﺗﻲ وﺗرﻳﻧﻳداد
وﺗوﺑﺎﻏو وﻓﻧزوﻳﻼ وﻓﻳﻳت ﻧﺎم.

ﺷﻣﻠت ﺗزاﻳد اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،وﺗﺷﻐﻳﻝ "ﻣﺻﻔﺎة ﺟﺎزان" ﺑﻛﺎﻣﻝ طﺎﻗﺗﻬﺎ )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ( ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻗطر .ﻏﻳر
2

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 ،٢٠٢٠ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻔر ﻋن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو ﻗرﻳب ﻣن

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٣-١

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ :اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻧﻔطﻳﺔ وﻏﻳر
اﻟﻧﻔطﻳﺔ
)(%

اﻟﺻﻔر.

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻧﻔطﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ
ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ



١

وﺗﺑدو آﻓﺎق اﻟﻧﻣو ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺻﻝ اﻟﻧﻣو
ﻓﻲ اﻟﻌراق إﻟﻰ  %٣٫٤ﻓﻲ  ،٢٠١٩ﺻﻌودا ﻣن  %٠٫٦ﻓﻲ

 ٢٠١٨اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗزاﻳد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺣدوث زﻳﺎدة طﻔﻳﻔﺔ

ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ .وﺳﺗؤدي اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،إﻟﻰ

ﺟﺎﻧب زﻳﺎدة ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر واﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ إﻧﺗﺎج

اﻟﻛﻬرﺑﺎء ،إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻧﻣو إﻟﻰ  %٤٫٧ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٢٠وﻓﻲ

اﻟﺟزاﺋر ،ﻳﺗوﻗﻊ أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣو  %٢٫٦ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٩ﺻﻌودا
٢٠٢٠

٢٠٢٤-٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠١٨-٢٠١٥

٢٠٢٤-٢٠٢١

٢٠١٤-٢٠١٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨-٢٠١٥

٢٠١٤-٢٠١٠

٢٠٢٠

٢٠٢٤-٢٠٢١

٢٠١٩

٢٠١٨-٢٠١٥

٢٠١٤-٢٠١٠

ﻣن  %١٫٤ﻓﻲ  ،٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺗزاﻳد اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ ،ﻗﺑﻝ

اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ  %٢٫٤ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻻﺳﺗﻣرار أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﺳﺎﺋدة .وﻗد ﺗدﻫورت اﻷوﺿﺎع

اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ ﻣﻧذ ﺷﻬر إﺑرﻳﻝ  ،٢٠١٩ﻣﻣﺎ أﺛر
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو ﻗﻠﻳﻼ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺑﻳﺎﻧﺎت إﻳران وﻟﻳﺑﻳﺎ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .وﺗﺗﺳق اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻳﻣن .وﺗﺳﺗﻧد ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة

ﻟﻠﻧﻔط ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ إﻟﻰ اﻓﺗراض ﺣدوث

ﺑﻌض اﻟﻬدوء ﻓﻲ اﻟﺗوﺗرات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .وﻗد ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻧﻣو أﻗﻝ ﻣن

أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣؤﻛد إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎق أوﺑك+

ذﻟك إذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ.

اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس  .٢٠٢٠أﻣﺎ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ )اﻟﻣﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﻟﻰ  %٢٫٨ﻓﻲ  ٢٠٢٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ

وﻗد ﺗﺑﺎطﺄ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ،ﻧﺗﻳﺟﺔ

ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٢٫٤ﻓﻲ  (٢٠١٩ﻓﺳوف ﻳﻛون ﻣدﻋوﻣﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ

اﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس

ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ )ﺣﻳث ﻳﺷﻬد ﻗطﺎع اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ دﻓﻌﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ،واﺳﺗﻣرار ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﺳﺎﻟب ﻓﻲ دوﻝ اﻟﻣﺟﻠس

ﻛﻝ ﻣن اﻟﻛوﻳت واﻹﻣﺎرات ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻧظﻳم ﻣﻌرض "إﻛﺳﺑو

اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ،وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻝ ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان

 ،"٢٠٢٠وﻓﻲ ﻗطر ﻓﻲ ظﻝ اﺳﺗﻌداداﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ

 MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٢.(٤-١وﻓﻲ ﻧﻔس

ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم .(٢٠٢٢

اﻟوﻗت ،ﺗواﺻﻝ ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﺗوﺟﻳﻪ ﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺣو اﻟﺳﻠﻊ ﻏﻳر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻣﺎ

ودﺧﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻳراﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻛود اﻟﺣﺎد .وﻣن



ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ )دراﺳﺔ Callen

اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻧﻛﻣﺎش اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٩٫٥ﻓﻲ ظﻝ

and others 2014؛ ودراﺳﺔ Cherif and Hasanov

اﺳﺗﻣرار ﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ .وﺗﺗﻌرض ﺻﺎدرات إﻳران

.(2016

اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ،أي اﻟﻧﻔط ،ﻟﻘﻳود ﺷدﻳدة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت اﻟواردات ﻫﺑوطﺎ
ﺣﺎدا .وﻟﻛن ﻳﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻘرار ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم

١

راﺟﻊ اﻹطﺎر  ١-١ﺣوﻝ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ

٢

إﻳران.

ﻗد ﺗؤﺛر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺛﻘﺔ ووﺗﻳرة ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻣﻛن.

3

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٥-١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-١

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ:
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

)(%

ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ﺣﺳب ﺷرﻛﺔ EPFR

)ﺑﻣﻠﻳﺎرات اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،اﻟﺗدﻓق اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﺑﻧطﺎق زﻣﻧﻲ ﻣﺗﺣرك ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر(

اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻌواﻣﻝ اﻹﻧﺗﺎج

اﻹﻣﺎرات
ﻗطر
اﻟﻛوﻳت
اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  ،MCDاﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ

٥٠

اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ

اﻟﻌراق
اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﻋﻣﺎن
اﻟﺑﺣرﻳن
٣٫٠

٤٠

٢٫٥

٣٠

٢٫٠

٢٠

١٫٥

١٠

١٫٠

ﺻﻔﺭ

ﺻﻔر

٠٫٥

١٠-

٢-

٠٫٠

٢٠-

٤٢٠٠٩-٢٠٠٠ ٢٠١٤-٢٠١٠ ٢٠١٨-٢٠١٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٠ ٢٠١٤-٢٠١٠ ٢٠١٨-٢٠١٥

٣٠-

٠٫٥-

٤٠-

١٫٠ﻳوﻧﻳو ٢٠١٨

إﺑرﻳﻝ ٢٠١٩

ﻓﺑراﻳر ٢٠١٩

دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٨

أﻛﺗوﺑر ٢٠١٨

أﻏﺳطس ٢٠١٨

ﻳوﻧﻳو ٢٠١٨

إﺑرﻳﻝ ٢٠١٨

ﻓﺑراﻳر ٢٠١٨

أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧

دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٧

أﻏﺳطس ٢٠١٧

ﻳوﻧﻳو ٢٠١٧

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ Haver Analytics؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻳﺑﻳﺎ ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ = MCD :اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ.

وﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﺳﻳطﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺟﻣﻼت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ.

ٕوازاء ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳظﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻛﺑوﺣﺎ

وﻗد ﺷﻬدت دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﺗﻌﺎﻓﻳﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺣواﻟﻲ  %٢٫٤ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻳﺳﻳر اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ

)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﻳران وﻟﻳﺑﻳﺎ( ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن  .٢٠٢٤-٢٠٢١وﺗﻌد

ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﻘدﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط .ﻓﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﻣدﻋوﻣﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ و %٢٫٣ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ اﻟﻔﻳدراﻟﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺿﻐوط ﻣﺳﺗﻣرة

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻧﻣو ﻫذﻩ أﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﺎ ﻳﻘرب

)ﻟﺣﺳﺎب ﻣؤﺷرات اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،راﺟﻊ ﻋدد إﺑرﻳﻝ  ٢٠١٩ﻣن

ﻣن ﻣﻠﻳون ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة ﺳﻧوﻳﺎ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟداﺧﻠﻳن اﻟﺟدد إﻟﻰ
ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.

ﺗﻘرﻳر ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط

وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ(.

ﺳن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳدﻋم اﻟﻧﻣو
ﺗﺣ ﱡ

وﻳﺗﻛﻳف اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﺣﺎﻟﻳﺎ

ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻋن طرﻳق ﺧﻔض اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﺗﺟﻧﻲ ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺛﻣﺎر اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻌﻘﺎرات )ﻗطر( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗزاﻳد

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣواﺗﻳﺔ .ﻓﻘد أدت ﺗﺧﻔﻳﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ

ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻣن أﺳﺎس

ﻛﺑرى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ )وﺗﻣت ﻣﺿﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم دوﻝ ﻣﺟﻠس

ﻣﻧﺧﻔض أﺻﻼ .ورﻏم أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻ ﻳزاﻝ ﻳﺗﺳم ﺑﺳﻼﻣﺔ

اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراج دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

أوﺿﺎﻋﻪ ،ﻓﺈن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣواﺻﻠﺔ

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز ﺗدﻓﻘﺎت

اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟدﻳن وأﺳﻬم اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟواﻓدة إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن

واﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣواﺻﻠﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗداﺑﻳر اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ

ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٩ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(٥-١

ﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد اﻟﻠزوم.
4

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

وﻓﻲ ﺑﻠدان أﺧرى )اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران واﻟﻳﻣن( ،أدى اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻧﻘدي
ﻟﻌﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣدﻓوﻋﻳن ﺑﺿﻐوط أﺳﻌﺎر

وﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﻠدان أﺧرى )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  (٧-١ﻧﺗﻳﺟﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟزﻳﺎدة

اﻟﺧﺎص .وﺳوف ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺣﺗواء

اﻟﻧﻣو ﻣﺣدودا ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق )اﻟﺷﻛﻝ

اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺿﺧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻧﻘدي ﺑﻬدف

وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﻋﺎم  .٢٠١٤ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٦-١وﺗﺗﺑﺎطﺄ وﺗﻳرة اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان

اﻹﻧﻔﺎق )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٨-١وﻣﻊ ذﻟك ،ﻛﺎن أﺛر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ

اﻟﺻرف إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٣.(٩-١وﻟذﻟك ،زادت ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،

ﻋﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أن ﺗﺿﺎﻋف ﺟﻬودﻫﺎ ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﺳﻳوﻟﺔ

اﺣﺗواء اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ وﺿﻐوط أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﻣﺎ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ

اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ واﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻌت اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺿﻌف .وﻳﺗﻌﻳن إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ

ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺣدوث ﻫﺑوط ﻓﻲ أﺳﻌﺎر

ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﻻ ﺗزاﻝ

اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١٠-١وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت
٤

اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ.

اﻟﻧﻔط ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﻬواﻣش اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣدودة
)اﻟﺑﺣرﻳن ،إﻳران ،اﻟﻌراق ،ﻋﻣﺎن ،اﻟﻳﻣن( .وﺗﺗراوح اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ

اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﻧﻔﻘﺎت ،واﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻳن اﻟرﺻﻳد اﻷوﻟﻲ ﻏﻳر اﻟﻬﻳدروﻛرﺑوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق

اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﺟﻳﺎﻝ واﻟرﺻﻳد اﻷوﻟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﺑﻳن ٥
ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﻳﺔ و ٢٣ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻌف اﻟﻧﻣو ،ﻻ ﻳزاﻝ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻘوي

اﻟﻬﻳدروﻛرﺑوﻧﻲ.

ﺑﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣدﻳﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ )اﻟﺷﻛﻝ
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٦-١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٧-١

أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط :اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ أرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ

)ﻟوﻏﺎرﻳﺗم أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ،
ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(
٥

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ(

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ واﻟﺟزاﺋر

٢٠١٧-٢٠١٤

ﻟوﻏﺎرﻳﺗم أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

٢٠١٩-٢٠١٨
٢٠٢٤-٢٠٢٠

٤٫٥

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

٤

ﺻﻔر
٥١٠-

٣٫٥

١٥٣
٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗﺣﺳب أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ

ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﺗﺗﺳق

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .ﺗﺗﺳق اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ

اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ.

اﻻﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ.

٣

راﺟﻊ دراﺳﺔ .Fouejieu and others, 2018

٤

ﺗُﺳﺗﺑﻌد ﺻﻧﺎدﻳق اﻟﺛروة اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﺟم

ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.

5

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١٠-١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٨-١

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط :اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم،
ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ،واﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ،
٢٠١٩-٢٠١٤

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط :اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟرﺻﻳد اﻷوﻟﻲ
ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،واﻟﻧﻔﻘﺎت ،واﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

١٠
اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ رﺻﻳد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻲ

٨

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،واﻟﻧﻔﻘﺎت ،واﻹﻳرادات

٦

١٨
١٢

٤
٢

ﺻﻔر
٢اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ رﺻﻳد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻲ

٤-

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،واﻟﻧﻔﻘﺎت ،واﻹﻳرادات

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٧

٨-

٢٠١٥

٢٠١٤

١٠-

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

٤٠

٦

٢٠

ﺻﻔر

ﺻﻔر

٦-

٢٠-

٦-

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻛررة
اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ )ﻋدا اﻟدﺧﻝ ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة(
رﺻﻳد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
٢٠١٦

∆ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ
∆ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
∆ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

٦٠

١٢-

٤٠-

١٨-

٦٠-

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﺗﺗﺳق

ﻣﻠﺣوظﺔ :اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻫو اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟدﻳن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ووداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ.

اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻹﻟزاﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﺛروة اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ .وﻻ ﺗدرج

ﺻﻧﺎدﻳق اﻟﺛروة اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ﺿﻣن ﺗﻌرﻳف اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﺟﻳﺎﻝ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٩-١

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ :ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻧﺷﻳطﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

) %وﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ،ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(

ﻣن ﺷﺄن اﺳﺗﺋﻧﺎف إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ أن ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺑﻧﺎء اﻟﻬواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ودﻋم اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
دﻓﻌﺔ ﺗﻧﺷﻳطﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

٤

ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو ﺑﻘﻳﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم
اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ووﺗﻳرة ﺗﻧﻔﻳذﻩ وﻓق اﻟﺣﻳز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠد وأوﺿﺎﻋﻪ

ﺻﻔر

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ .ﻏﻳر أﻧﻪ ﻋﻧد وﻗوع ﺻدﻣﺎت

ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ أو إذا ﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻷوﺿﺎع اﻟدورﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ

٤-

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻳز ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺑﻳر )اﻟﻛوﻳت ،ﻗطر ،اﻹﻣﺎرات( أن ﺗﻌﺗﻣد وﺗﻳرة

أﺑطﺄ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ إﺟراءات

٨-

اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﻣﻬﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

١٢٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗﺣﺳب اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺗﻧﺷﻳطﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ .وﺗﺗﺳق اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ.

6

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﺗﻌزﻳز ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ :ﻗطﻌت ﺑﻠدان MENAP

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ .ﻓﻣن ﺷﺄن ﺗﻌزﻳز ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ٥.ﻏﻳر أن اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺗﺳﻊ ﻟﺗﻌزﻳز اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ

ذات ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أن ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻷداء

ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻋﺗﻣﺎد أطر ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ

اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺷوطﺎ طوﻳﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﺳﻳن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻳرادات

اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .وﻗد ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

اﻟﺧﺎﻣس ،ودراﺳﺔ .(Adedeji and Zhang 2019

ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد أوﻟوﻳﺎت اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ

ﻋن طرﻳق اﻟﺣد ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻐرات

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١١-١

ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ،وﺗﻘوﻳﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ .وﺳﻳﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌض

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﻬﺎ :درﺟﺔ
ﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺑﻠدان )اﻟﻛوﻳت ،ﻋﻣﺎن ،ﻗطر( ﻣن اﺳﺗﺣداث اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧظﺎم ﺿرﻳﺑﺔ

)درﺟﺔ و %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻬدف ﺗﻛﺛﻳف ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻳﻣﻛن

ﺑدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺗوﺳط ٢٠١٨-٢٠١٦

إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﺳﺗﺣداث إﺟراءات أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ واﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

اﺣﺗواء ﻓواﺗﻳر اﻷﺟور ٕواﻋﺎﻧﺎت دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻹﻧﻔﺎق
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ :ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺳﻬم ﺟﻬود اﺣﺗواء وﺗرﺷﻳد ﻛﻝ ﻣن
ﻓواﺗﻳر اﻷﺟور )راﺟﻊ دراﺳﺔ (Tamirisa and others 2018

ٕواﻋﺎﻧﺎت دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ) ٦ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺣواﻓز
ﺗﺧﻔﻳض ﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ وأوﺟﻪ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ(،

درﺟﺔ ﺟودة اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﺗوزﻳﻊ

اﻟﻣﺻﺎدر :ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩-٢٠١٨اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻧﺗدى

اﻟﻣوارد ،وﻫو أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ .ورﻏم ﺗﺑﺎﻳن

اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن إﻋداد اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن

ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺟودة اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط،

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳوح اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن .وﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻧظ ار ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن،

ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣن اﻟﺟودة ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن

وﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣﺣدود ،واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﺄن اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﻳﺳﺔ ﻛﻧﺳب إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﺷﻛﻝ

اﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت .ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ

ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة = MENAP .اﻟﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ،(١١-١ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة

وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺗﺷﻣﻝ أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﺳﻳﻧﻬﺎ

إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر اﺣﺗواء
ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ

اﻟﺗورﻳدات ،واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،وآﻟﻳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻻﺧﺗﻳﺎر.

ﺗﻘوﻳﺔ أطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗؤﻛد أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر

ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗوﻟﻳد ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ،

اﻟﻧﻔط ﺿرورة ﻓﺻﻝ ﻧﻣو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﻳﺔ

ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أوﻟوﻳﺔ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻟﺑﻠوغ ﻫذﻩ

اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ .وﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻣن اﺳﺗﺧدام أطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٥

 .٢٠١٩وﺑدأت ﻗطر ﺗطﺑﻳق ﺿراﺋب اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ  %١٠٠) ٢٠١٩ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻎ ،و%٥٠

ﺑدأت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ،ﻣﻧﻬﺎ ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌدﻝ  %٥ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر  ،٢٠١٨وﺿراﺋب اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ،ورﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟواﻓدﻳن ،ﺑﻬدف

ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،و %١٠٠ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺷروﺑﺎت اﻟطﺎﻗﺔ(.

ﺗﺣﺳﻳن ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ .ﻛذﻟك ﺑدأت اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗطﺑﻳق

٦

ﺿراﺋب اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ أواﺧر  ،٢٠١٧وﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر .٢٠١٨

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺳﻳؤدي ﺗﺧﻔﻳض اﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳرادات

ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻧﻔﻘﺎت )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ(.

واﺳﺗﺣدﺛت ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ﻧظﺎم ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌدﻝ ﻗدرﻩ  %٥ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر
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آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم زﻳﺎدة اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١٢-١

اﻟﺗﻧوﻳﻊ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻧﻔط :إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ،
واﻹﻳرادات اﻟﻧﻔطﻳﺔ ،واﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﻳﺔ

ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻌرض اﻟﻣﻣﻛن ﺑﻬذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدات )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ

ﻣن ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٩ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( .وﻟﻬذا

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲٕ ،واﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳراداتٕ ،واﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ(

اﻷﻣر أﻫﻣﻳﺗﻪ إذ ﻻ ﺑد أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﺧﻔﻳف

اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
اﻟﺻﺎدرات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن

أﻋﺑﺎء اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻳﻪ.

وﻗد أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺻدرت ﻣؤﺧ ار ﺣوﻝ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون

اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة اﻟﺗطور اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو
دﺧﻝ اﻟﻔرد اﻟﺳﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٠٫٧-٠٫٤ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ،وأن
زﻳﺎدة اﻟﺷﻣوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﺗرن ﺑزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو

ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  ٠٫٧-٠٫٣ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ )دراﺳﺔ Ben Ltaifa and
.(others 2018

٢٠١٨-٢٠١٥

وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﻛز اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗطور واﻟﺷﻣوﻝ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻟﻳﺑﻳﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت .ﺗﺗﺳق اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ

اﻟﻣﺎﻟﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻠد ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﺣﺳب ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ.

واﻟﺟﻬود اﻟﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﺑﻐﻳﺔ

 إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌزﻳز ﻓرص اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﺎﺑﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ طور
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ :ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع

ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻳز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ

واﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر .ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌزز ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﻣن

رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺷر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﺧﻠق

اﻟﻣﻣﻛن أﻳﺿﺎ زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣﺳﻳن أطر اﻹﻋﺳﺎر.


اﻟﻣﻌرﻓﺔ )دراﺳﺔ  ،OECD 2002ودراﺳﺔ .(WEF 2013

أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻧدات اﻟدﻳن :ﻣن ﺷﺄن ﺗطوﻳر أﺳواق

وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳؤدي ﺳد ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر

أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ،وﺗﻌزﻳز ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت

ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻﻝ

ﺳﻧدات اﻟدﻳنٕ ،واﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ أﺳواق اﻷﺳﻬم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن

وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ،أن ﺗدﻋم زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو

إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ )دراﺳﺔ Stepanyan and others

أﻋﻠﻰ.

 .(2018ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺳﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر )اﻟﺟزاﺋر(.

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﺳن اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺗﺳﻊ
ﻛﺑﻳر ﻟزﻳﺎدة اﻟﺣﺻﺔ ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي



واﻟﺻﺎدرات )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(١٢-١

ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ واﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻳن

اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص )ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ( ،وﺳن

ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻘﻳﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ .وﻓﻲ

ﻗواﻧﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﻬﺎ وﻛﻔﺎءة إﻧﻔﺎذﻫﺎ

ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳﻣﻛن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻫداف رﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻫﻲ:

)اﻟﺟزاﺋر ودوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ( ،وﺗﺣﻘﻳق ﺗﻛﺎﻓؤ

زﻳﺎدة ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎزدﻫﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص :ﻣن

ﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط :ﻳﻣﻛن دﻋم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻋن طرﻳق
زﻳﺎدة ﺗرﻛﻳز اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدورة وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ

وﻣن ﺛم ﻫﻧﺎك أﻫﻣﻳﺔ ﻹﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ دﻋم اﻟﻧﻣو



٢٠١٤-٢٠١٠

٢٠١٨-٢٠١٥

٢٠١٤-٢٠١٠

اﻟﻔرص ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
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ﻟﻠدوﻟﺔ )اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران( .وﻗد اﻋﺗﻣدت ﻛﻝ اﻟدوﻝ اﻟﺳت ﻓﻲ

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ رؤى وطﻧﻳﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻬﻣﺔ

ﻋن ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻘﻳﻳد ﻧﻣو ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﻛوﻳت،

أن ﺗﺷﺟﻊ إﻧﺷﺎء ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﻳدة ،ﻓﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ

ﺿرورﻳﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ .ورﻏم أن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻳﻣﻛن

ﻋﻣﺎن ،اﻟﺳﻌودﻳﺔ( .وﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻋﺎﻣﻼ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط.

ﺑﺣذر وﻣراﻋﺎة ﺗوﺟﻳﻪ اﻟدﻋم إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻟﻳس إﻟﻰ

ﺷرﻛﺎت ﻣﻧﻔردة وأن ﻳﻛون ﻣﺣدد اﻟﻣدة وﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر أداء



ﻣﻌﻳﻧﺔ.

اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن واﻟداﺋﻧﻳن وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .وﺳﻳﺗطﻠب ﺗﻌزﻳز ﺳﻳﺎدة

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١٣-١

اﻟﻘﺎﻧون زﻳﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻓﻲ ﻗطﺎع

ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

٥٫٣

٤٫٨

)(٤٫٥ ،٥٫٠
٤٫٣

)(٣٫٩ ،٣٫٦
٤٫٩

٤٫٥

٤٫٣

٤٫١

٣٫٩

اﻟﺷرﻛﺎت .وﺳﻳﻧﺗﻔﻊ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣن ﺗﻌزﻳز ﻧظم اﻟﺗﺻرﻳﺢ

ﻟوﻏﺎرﻳﺗم )اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ ،ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ (٢٠١٠

)ﻟوﻏﺎرﻳﺗم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻟوﻏﺎرﻳﺗم ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي(

٤٫٧

ﺑﺎﻷﺻوﻝ ﻋﻠﻧﻳﺎ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ،وﺗﺟرﻳم أﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺷوة

واﻻﺧﺗﻼس ،وﺗﻘﻠﻳص ﻓرص ﻣزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻛﺳب
اﻟرﻳﻌﻲ.

٣٫٨

ﻟوﻏﺎرﻳﺗم )ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ،ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ(

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ Haver Analytics؛ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ؛ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ واﻟﺑﻧك
اﻟدوﻟﻲ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻫﻲ ﺗﻘدﻳرات ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن
ﺟودة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري  -اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ "ﻣؤﺷر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري" اﻟذي أﻋدﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ -
واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ،ﻧظ ار ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .وﺗظﻬر ﻗﻳم ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﻳﻣن ﺑﻳن ﻗوﺳﻳن ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻘﻳﺎس.
وﺗﺳﺗﺑﻌد ﺑﻘﻳﺔ ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.



ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺣوﻛﻣﺔ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘوﻳﺔ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق

ﺗﺣﻔﻳز اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ :ﺗﺑدو

اﻷﺟور أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺗوﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﺑﻠدان )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ،١٣-١راﺟﻊ دراﺳﺔ .(Kirti 2019
وﻧظ ار ﻷن ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور واﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺳﻬﻣﺎن
ﻓﻲ اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻷﺟور واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻓﺳوف ﻳﺗﻌﻳن اﺣﺗواء ﻓﺟوة

اﻷﺟور ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص )اﻟﻛوﻳت ،ﻋﻣﺎن،

اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،اﻹﻣﺎرات( ،وذﻟك ﺑرﺑط اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ

ﻧﺣو أوﺛق وزﻳﺎدة اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺻرف اﻟﻌﻼوات واﻟﺑدﻻت

)راﺟﻊ دراﺳﺔ  ،(Tamirisa and others 2018واﻹﻓﺻﺎح
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آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر  ١-١إﻳران :اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

١

ﻋدم اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻳﻌﻧﻲ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻟﺣﺎد ﻓﻲ إﻳران ﻗد ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺗداﻋﻳﺎت ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻟﻛن اﻷرﺟﺢ
أن ﻳﻛون اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟدوﻟﻳﺔٕ ،وان ﻛﺎﻧت اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ردود ﻓﻌﻝ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻔط
واﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﺳﺗﺟﻌﻝ ﺗﺄﺛﻳر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺷوﺑﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن .وﺗﺗﺄﺛر ﺑدرﺟﺔ ﻣﺣدودة
أﺳواق ﻣﻌﻳﻧﺔ أﺧرى – ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎء – ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان.
رواﺑط إﻳران اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺣدودة :ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻳراﻧﻳﺔ )اﻟواردات زاﺋد اﻟﺻﺎدرات(  %٤٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﻫﻲ ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ) .(%٨٤وﻫﻧﺎك
ﺑﻠدان ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻓﻘط ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻹﻳراﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺟوﻟﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻟﺟدوﻝ  (١-١-١وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك
اﻟﺑﻠدان اﻟﺷرﻳﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺣﺻﺔ إﻳران ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﻳ ار ﻣن ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد اﻟﺗداﻋﻳﺎت إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ دورﻫﺎ ﻛﺑﻠدان إﻋﺎدة
اﻟﺗﺻدﻳر )اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة( أو ﻷن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﻳر ﻓﻳﻬﺎ ﺻﻐﻳرة )أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن(.
رﻏم ﺿﺂﻟﺔ اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﻠﻲ ،ﻓﻘد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ أﺳواق ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ إﻳران ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر
ﺣواﻟﻲ ﺛُﻠث اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء ،ﺳواء ﺗورﻳدات اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟطﺎﻗﺔ .وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻓرط اﻟطﻠب ﻓﻲ
إﻳران ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺗداﻋﻳﺎت إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻧﺧﻔﺎض ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" .وﻗد
ﻳﺗﻌرض ﻛذﻟك ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻣواد اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز ﻟﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻹﻳراﻧﻲ.
ﺧﺳﺎرة ﻣﻌروض اﻟﻧﻔط اﻹﻳراﻧﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ :اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﺔ إﻳران ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن  %٥٫٥ﻓﻲ
 ٢٠١٧إﻟﻰ  %٤ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  .٢٠١٨وﺑﻳﻧﻣﺎ أدت زﻳﺎدة إﻧﺗﺎج أوﺑك واﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﻳﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن وطﺄة ﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌروض
اﻟﻧﻔطﻲ اﻹﻳراﻧﻲ ،ﻓﺈن أﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﺗﻲ ﺧﻳﻣت ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻳت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﺎت وﺣﺟم اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺳﺗوردي
اﻟﻧﻔط اﻹﻳراﻧﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﻧذ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن ﻋﺎم .٢٠١٨
اﻟرواﺑط اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة :ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻷﺻوﻝ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎً ،ﺣﻳث ﺗﺷﻳر ﺗﻘﺎرﻳر "ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ" إﻟﻰ أن
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﻳﻣﻳن اﻷﺟﺎﻧب ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ١٫٩ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم  .٢٠١٨ﻏﻳر أن اﻷﺻوﻝ
اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺗﺟﺎوزت  ٢٥ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر – أﻛﺛر ﻣن ﺿﻌف ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  – ٢٠١٧ﺣﻳث ﺗرﻛز اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ
أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﻛورﻳﺎ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٣وﻗد ﺗﺳﺑﺑت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ،ﻣن ﺣواﻟﻲ ٣٥٠
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٧إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن  ٦٠ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ .٢٠١٨
ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻟﻬﺟرة ﻗد ﺗﻛﺛف اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن إﻳران :وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻋن "ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة" ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﺧﻝ وﺿﻌف ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ اﻹﻳراﻧﻲ ﺳﻳؤدﻳﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض ﺣﺟم اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣن إﻳران .ﻓﻘد ﻗﺎم
اﻟﻣﻘﻳﻣون اﻹﻳراﻧﻳون ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  ١٠٫٥ﻣﻼﻳﻳن رﺣﻠﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﺑزﻳﺎدة ﻗدرﻫﺎ  %٦٠ﻣﻧذ ﻋﺎم  .٢٠١٥وﻛﺎﻧت ﺗرﻛﻳﺎ ﻫﻲ
اﻟوﺟﻬﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﻌﺑﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟزﻳﺎرات  ٢٫٥ﻣﻠﻳون زﻳﺎرة .وﺗﺳﺗﺿﻳف إﻳران ﻗراﺑﺔ اﻟﻣﻠﻳون ﻻﺟﺊ ،اﻟذﻳن ﺳﻳﻌودون ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬم .وﻳﻔﻳد ﺗﻘرﻳر "اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻬﺟرة" اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺄن أﻛﺛر ﻣن  ٥٠٠أﻟف ﻣن اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻷﻓﻐﺎن ﻏﻳر اﻟﻣوﺛﻘﻳن ﻏﺎدروا
إﻳران ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠١٨أﻛﺛر ﻣن ﺿﻌف اﻟﻌدد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن .٢٠١٧
اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ :ﻓﺎﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻣﻣر ﻣﻼﺣﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺣﻳوي ﻟﺷﺣن اﻟﻧﻔط؛ ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ
أوردﺗﻪ "إدارة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ" ،ﺑﻠﻐت ﺷﺣﻧﺎت اﻟﻧﻔط ﻋﺑر "ﻣﺿﻳق ﻫرﻣز" ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ أﻛﺛر ﻣن  %٢٠ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎم  .٢٠١٨وﺟﺎءت اﻟﺗوﺗرات اﻷﺧﻳرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻔﺟﻳرات اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻧﺎﻗﻠﺗﻲ ﻧﻔط ﻓﻲ ﺷﻬر ﻳوﻧﻳو اﻟﻣﺎﺿﻲ واﺣﺗﺟﺎز ﺳﻔﻳﻧﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺷﻬر ﻳوﻟﻳو ،ﻟﺗﺑرز ﺣﺟم اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر زﻳﺎدة اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔط.
 ١إﻋداد ﻓﻳﻠﻳب ﺑﺎرﻳت.
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آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻹطﺎر  ١-١إﻳران :اﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺟدوﻝ ١-١-١

اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﺑﻳرة إﻟﻰ إﻳران
ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ إﻳران٢٠١٧ ،

دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ
)ﻣﻼﻳﻳن(

ﺣﺻﺔ
اﻟﺻﺎدرات
)(%

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻣﺣﻠﻲ )(%

طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن

ﺣﺻﺔ اﻟواردات
اﻹﻳراﻧﻳﺔ

٦٧

ﺻﻔر

٧٧١٧

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺳﻳﺎرات

أرﻣﻳﻧﻳﺎ

٨٤

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺣﻳواﻧﺎت ﺣﻳﺔ

ﺟورﺟﻳﺎ

٧٦

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺣﻳواﻧﺎت ﺣﻳﺔ

أوزﺑﻛﺳﺗﺎن

٢٥٨

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

٣٢

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺗرﻛﻳﺎ

٣٢٥٩

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﻣﻌﺎدن

ﻋﻣﺎن

٥٩٧

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

اﻟﺗﺑﻎ

ﺳري ﻻﻧﻛﺎ

١٧٧

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺷﺎي ،ﻗﻬوة

اﻟﺑ ارزﻳﻝ

٢٥٦٠

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺑذور اﻟذرة

اﻹﻣﺎرات

ﺻﻔر

اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟرﺋﻳﺳﻲ

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻫذا اﻟﺟدوﻝ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ إﻳران اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدراﺗﻬﺎ.

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١-١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-١-١

) ،%ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻣﻘﺎرن(

)ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ(

ﻧﻣو اﻟواردات

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

اﻹﻣﺎرات
ﻛورﻳﺎ
ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻌﺎﻟم

اﻟﺻﻳن
ﺳوﻳﺳ ار
أﺧرى

ﻛورﻳﺎ
اﻟﻳﺎﺑﺎن
ﻛﻝ اﻟﺑﻠدان

٦٠
٤٠

أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺳوﻳﺳ ار
أﺧرى

٣٠٫٠٠٠

٢٥٫٠٠٠
٢٠

٢٠٫٠٠٠

ﺻﻔر
١٥٫٠٠٠
٢٠-

١٠٫٠٠٠

٤٠دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٨

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٨

ﻳوﻧﻳو ٢٠١٨

ﻣﺎرس ٢٠١٨

دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٧

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

ﻳوﻧﻳو ٢٠١٧

ﻣﺎرس ٢٠١٧

دﻳﺳﻣﺑر ٢٠١٦

ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٦

ﻳوﻧﻳو ٢٠١٦

ﻣﺎرس ٢٠١٦

اﻟﻣﺻﺎدر :ﺷرﻛﺔ Bloomberg Finance L.P.؛ وﻣؤﺳﺳﺔ

Analytics؛ واﻟﺳﻠطﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

٥٫٠٠٠

٦٠-

ﺻﻔﺭ
ﺳﺑﺗﻣﺑر

٢٠١٨

ﻣﺎرس

٢٠١٨

ﺳﺑﺗﻣﺑر

٢٠١٧

ﻣﺎرس

٢٠١٧

ﺳﺑﺗﻣﺑر

٢٠١٦

ﻣﺎرس

٢٠١٦

اﻟﻣﺻﺎدر :ﺷرﻛﺔ Bloomberg Finance L.P.؛ وﻣؤﺳﺳﺔ Haver

Haver

Analytics؛ واﻟﺳﻠطﺎت اﻹﻳراﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

11
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آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 -٢ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة
ﻟﻠﻧﻔط :اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳط اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

*

ﺗﺷﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺳﻳﻛون ﺿﻌﻳﻔﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﺳﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت أﻗﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧذة
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم وﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻣوﻳﻝ
اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻌوق اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺣﺳب ،إﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻛذﻟك
ﻣﺻد ار ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻓوق ذﻟك ﻛﻠﻪ ،ﻫﻧﺎك
ﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ
ﺑﻳن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻬواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﻌوق اﻟﻧﻣو .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ،ﻗد ﻳﺗﻳﺳر اﻟﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻓﻲ ظﻝ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟداﻋﻣﺔ واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.
ﻟﻛن إدارة اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳوف ﺗﻘﺗﺿﻲ
ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﺣﻘق ﻧﻣوا أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر
اﺣﺗواء.

ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺑﺑطء
ُﻳﺗوﻗﻊ ﻫﺑوط ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻫﺑوطﺎ
طﻔﻳﻔﺎ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  %٣٫٦ﻣﻘﺎﺑﻝ  %٤٫٣ﻓﻲ ،٢٠١٨
ﻣدﻓوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﻬﺑوط ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳودان .وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻳن

اﻟﺑﻠدﻳنُ ،ﻳﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﺔ
ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﻔﻳﻔﺎ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ  .%٤٫٤وﻣن

اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳظﻝ اﻟﻧﻣو ﻗوﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻳدﻋﻣﻪ إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز واﻧﺗﻌﺎش
اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ .وﺑرﻏم ذﻟك ،ﺗﺷﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ  ٢٠١٩ﻓﻲ
ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺳﻳﻛون أﻗﻝ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﻛﺎن
ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن .٢٠١٥-٢٠٠٠

*

إﻋداد ﻓﻳﻠﻳب ﺑﺎرﻳت ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣن ﺟوﻫر أﺑﺎﺟﻳﺎن.

وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳظﻝ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣدود  %٣٫٧ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﺳﻳﺗﻌﺎﻓﻰ إﻟﻰ %٥
ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﺳط .وﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،

ﺣﻳث ﺗﺷﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﻧﺗﻌﺎش اﻟﻧﻣو ﺑﻔﺿﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ.

وﻣﻊ ﻫذا ،ﺗﻧطوي ﻫذﻩ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﺗﺗﺄﺧر ﻋن

رﻛب ﺳﺎﺋر اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺳﺗوﻳﺎت دﺧﻝ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )اﻟﺟدوﻝ -٢

.(١

اﻟﺟدوﻝ  :١-٢ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
)اﻟوﺳﻳط ﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

٢٫٧

٢٫٤

٢٫٤

ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم

٣٫٠

٢٫٨

٣٫١

اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧﻝ
ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

٢٫٨

٣٫٠

٣٫٥

ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم

٤٫٦

٥٫٠

٥٫٠

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

وظﻠت اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺳﻳطرة إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﺑﻔﻌﻝ ﺿﻌف

اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ .ﻏﻳر أن ﻣﺻر وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳودان وﺗوﻧس

ﺗﻣﺛﻝ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺣﻳث ارﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض

أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻻت

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(١-٢

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﺗﺳﻬم ﺑﺣﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻧﻣو وداﺋﻊ ﻏﻳر

وﺑرﻏم اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر

"ﻣﺳﺗﺟدات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ"

اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ  ،٢٠١٨اﻧﺧﻔﺿت اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%٧وﻓﻲ

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ،ﻓﺗﻧﺷﺄ اﻟﻘﻳود ﻣن ﺗﺑﺎطؤ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

اﻟﺟﺎري اﻟذي ﺑﻠﻎ  %٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧروج

اﻷوروﺑﻲ ودوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ( ،وﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت

اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر .وﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﻻ ﻳزاﻝ ﻟﻠدﻋم اﻟذي ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺎﻧﺣون

اﻷردن ،اﻧﺧﻔﺿت اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب

ﻓﻲ إﺑرﻳﻝ  ،(٢٠١٩ﻻ ﺗزاﻝ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﻌظم

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗراﺟﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

)وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻳن واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد

دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري.

إﻟﻰ اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف .وﺑرﻏم ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺟز
إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﻔﺿﻝ اﻻرﺗداد اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

وﺑرﻏم إﺣراز ﺑﻌض اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ إﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ

 -اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط وﺗﻣﻳﻝ

ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ )ﻣﺻر-راﺟﻊ

ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط  -ﻳؤدي ﻫذا اﻟﻌﺟز إﻟﻰ ﺗﻌرض

اﻹطﺎر  -١-٢وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ( ،ﻻ ﺗزاﻝ ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺄﺧرة
اﻟﻣﺗﱠ َﺧ َذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﺷرق آﺳﻳﺎ.
ﻋن ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ُ
وﻳؤدي ﻫذا اﻷﻣر إﻟﻰ ﺿﻌف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﻛﺎن

اﻟﺑﻠدان ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻐﻳر اﻷﻣزﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ .وﺑوﺟﻪ
ﻋﺎم ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﺻﻝ ﻣﺟﻣوع اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ

اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر )اﺳﺗﻬﻼك اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ زاﺋدا

أداؤﻩ دون اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة اﻷﺧرى ﻣﻧذ

ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري( إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  ٢٣٨ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر

اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ .(٤

ﻓﻲ  ،٢٠١٩أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  %١٦٠ﻣن اﻷﺻوﻝ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ.

وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗظﻝ ﻣﻌدﻻت ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-٢

اﻟﺗﺿﺧم

اﻟﺟﺎري ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺣدة .وﺗﺷﻳر اﻟﺗﻧﺑؤات

)أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة واﻟﺗﻐﻳر اﻟﺳﻧوي (%

إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻊ ﺗﻼﺷﻲ آﺛﺎر ﻣﺳﺗوى

ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻛﻠﻲ

اﻷﺳﻌﺎر )وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف(.

ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻛﻠﻲ ُﻣﺳﺗﺑﻌدا ﻣﻧﻪ ﻣﺻر وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳودان وﺗوﻧس

ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗوﺗرة
ﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻧﺎك ﺗوﺗرات اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  :(٢-٢ﻓﺄﺟواء ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻳطرة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

أﻓﺿت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳودان
ﺑدون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﺗدﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎد

اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﻏزة إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف؛ وﺗﻌرﻗﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس،

ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٩ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٨

ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٧

واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﺗﺗداﺧﻝ ﻣﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٦ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٥ﻳﻧﺎﻳر ٢٠١٤

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣؤﺳﺳﺔ Haver Analytics؛ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻛﻠﻲ ﻳﺳﺗﺑﻌد ﺟﻳﺑوﺗﻲ وﺳورﻳﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻧﻘص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣؤﺧ ار.

واﻟﺻوﻣﺎﻝ وﺳورﻳﺎ.

واﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان

وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ازدادت اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار

اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت .ﻓﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺗﺟﺎوز ﻋﺟز

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط  %١١ﻣﻘﺎﺑﻝ  %٧ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات

اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻫو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ  (٤وﺧﺳﺎﺋر

ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان .ﻓﺗﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ

اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ُﺧﻣس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم.
وﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺎﻧت اﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻟﻐﻳر اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن

وﻳرﺟﺢ اﺳﺗﻣرار
اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرىُ .
ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻳث ظﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ
14

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 .(٣وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻳﺗﻌرض ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﻳرات

 %١٨ﻣن اﻟﻧﺳﺎء وﺣواﻟﻲ  %٢٣ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑدون ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻓﻲ

اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ ﻣزاج اﻟﺳوق .ﻛذﻟك ﻳﺗزاﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن ﻣﻊ

.٢٠١٨

اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣزاﺣﻣﺔ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-٢

اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ .(٤

اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﻳر

)ﻣؤﺷر ،ﻣﺗوﺳط -٢٠١٤ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر =  .١٠٠ﻣﺗوﺳط ﻣﺗﺣرك ﻳﻐطﻲ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ار(

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٣-٢

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ  %ﻣن إﻳرادات اﻟﺣﻛوﻣﺔ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳودان

) %ﻣن اﻹﻳرادات(

اﻟﺳودان )اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن(

٢٠١٩
٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت Factiva؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻳﻘﻳس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻋن اﻟﻘﻼﻗﻝ واﻟﻣوﺿوﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺑرى

اﻟﺻﺣف وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺑث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ .وﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ راﺟﻊ ﺗﻘرﻳر "آﻓﺎق

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ إﺑرﻳﻝ .٢٠١٩

ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﺻر اﻟﺳودان اﻷردن اﻟﻣﻐرب ﺗوﻧس ﺟﻳﺑوﺗﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﺻوﻣﺎﻝ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻘﻳود اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻛﺛر إﻟﺣﺎﺣﺎ

وﻳﺷﻛﻝ ﺗﺻﺎﻋد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط ﻗﺻﻳرة

اﻷﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺎت ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان )ﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن(.

ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﻳرة ﺗطورات إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط

وﺑرﻏم ﺣدوث اﻧﻔراج ﻣؤﻗت ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗوﺳﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻌﻧوان "اﻟﺗطورات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ"( ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗُذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻏﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ

ﻣﻧذ ﺷﻬر ﻳوﻧﻳو ،ﻓﻘد ﻧﻣت واﺳﺗوﻋﺑت ﺣﺻﺻﺎ ﻛﺑﻳرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  (٤-٢ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان،

اﻟﻣﻧطﻘﺔ :ﺗﺻﺎﻋد اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ،اﻟذي ظﻝ أﺣد اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ أﻣﺎم

وزاﺣﻣت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌززة ﻟﻠﻧﻣو .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ .وﻳﺻﻝ اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺻﻝ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان  -ﻣﺗﺟﺎو از  %٨٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ

إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ %٥٠

اﻟﻣﺗوﺳط ،وﻳﺑﻠﻎ أﻛﺛر ﻣن  %١٥٠ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﺳودان.

ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ،أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف

وأﺧذت ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻋﺑﺎء اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﺗﺗراﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد .وﺗواﺟﻪ

وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣن ﺿﻐوط إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﺟراء

ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻛﺑﻳرة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌوﻗﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ أﻫﻣﻳﺔ

ﺿﻌف اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺳودان وﺗوﻧس( اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ

ﻋدة ﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺿﻐوطﺎ ﺣﺎدة وﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ،

ﻋﺎدة داﻓﻌﺎ ﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدورﻳﺔ .ﻟﻛن

ﻓﺎﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ  -ﺑﺳﺑب ﺣﻠوﻝ آﺟﺎﻝ

ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻘدار اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟدﻳون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺗﺿطر اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ

اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﻳون  -وذﻟك ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺑﻳن ﺗﺣﻘﻳق اﻟوﺻوﻝ ﺑﺎﻟدﻳون إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت

وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﻳث ﺗﺑﻠﻎ أﺿﻌﺎف إﻳراداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ -٢
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ﻳﺟﻳب اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٥-٢ﻋﻠﻰ أوﻝ اﻟﺳؤاﻟﻳن .ﻓﻳوﺿﺢ أن ارﺗﻔﺎع

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-٢

ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ٢٠١٤ ،و٢٠١٩

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻟﻳس ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻳن )رﺑﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺳودان(ٕ .واﻧﻣﺎ ﺷﻬد ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان

ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة  %) ٢٠١٩ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ،ﻣدﻓوﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت

اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ٢٠١١
)ﻣﺻر واﻷردن واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس(.

وﻳوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٦-٢اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ اﻟﻧﻣو )ﺑﺎﻟﻠون

اﻷﺣﻣر؛ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن( ١.وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﺄﺛﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﻧﻣو
اﻟﻘوي ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻓﻲ

أوﻟﻰ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ،ﺗراﺟﻌت ﻧﺳب اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺣﺗﻰ

اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ )ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺻﻔر؛
ﺟﻳﺑوﺗﻲ واﻷردن( .وﺑرﻏم ذﻟك ،ﺗراﻛﻣت اﻟدﻳون ﻓﻲ ﺳﻧوات أﻗرب

ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة  %) ٢٠١٤ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

وﺳط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺟور اﻟﻘطﺎع

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺣﺟم اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.

اﻟﻌﺎم واﻟدﻋم ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان.

ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أو اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٥-٢

)دراﺳﺔ  .(Fournier 2019وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺣدودﻳﺔ اﻟﻘدرة

اﻟدﻳن اﻟﺣﻛوﻣﻲ أﺧذ ﻳﺗزاﻳد ﺑﺎطراد

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﻳرادات )اﻷردن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( ،وﺿﻳق اﻷوﻋﻳﺔ اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

واﻹدارات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻧﺳﺑﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة )اﻟﺳودان( ،واﻟﻧﻔﻘﺎت

اﻷردن
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﻟﺑﻧﺎن

اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة )اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن( ﺗﻘﻳد ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة

ﻣﺻر
اﻟﻣﻐرب
اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻔواﺋض ﺑﺳرﻋﺔ .وﺑرﻏم ﺧطط ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ

ﺟﻳﺑوﺗﻲ
ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
ﺗوﻧس
اﻟﺳودان

اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗظﻝ أرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻳﺔ

ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ أﺣد ﻋﺷر ﺑﻠدا إﻻ واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ.

ارﺗﻔﺎع اﻟدﻳون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو
ﺗﺛﻳر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﺗﺳﺎؤﻟﻳن :ﻣﺎ ﺳﺑب

٢٠١٨

ارﺗﻔﺎع اﻟدﻳن إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى؟ وﻣﺎ اﻟذي ﻳﻣﻛن ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺗﺧﻔﻳض

٢٠١٤

٢٠١٠

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟدﻳون؟

طرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٦-٢ﺗﻌﻛس ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ،وﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋواﻣﻝ
 ١اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻘُ ْ
ﻣﺛﻝ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟدﻳن وﻓروق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
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وأﺳﻔرت ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو وارﺗﻔﺎع اﻟدﻳن ﻋن
ﺗﻘﻠص اﻟﺣﻳز اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌززة ﻟﻠﻧﻣو .وﻧﺗﻳﺟﺔ

ﻟذﻟك ،وﺟد ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن،
ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﺗﺷدﻳد ﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺻر

واﻟﻣﻐرب وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﺗوﻧس( .وﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻣو ﻗد ظﻝ ﻋﻧد ﻧﻔس

اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻗﺑﻝ اﻷزﻣﺔ .وﻣﻊ ﻫذا ،ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻟﺿﻌف

اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ،ﻟم ﺗﻌد ﻫﻧﺎك ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻣﻝ اﻟدﻳن ﻓﻲ
ظﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .وأدى ﻫذا اﻷﻣر ،ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ
طرﻳﺔ
اﻟدﻳون اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻓروق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘُ ْ
)اﻷﻋﻣدة اﻟزرﻗﺎء( ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﺗﺳﺎرع وﺗﻳرة ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌدﻻت اﻟدﻳن.
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آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٦-٢

اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟدﻳون اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

ﻣﺻر

ﺟﻳﺑوﺗﻲ

١
١٠٠

١٠٠

٨٠

٨٠

٨٠

٦٠

٦٠

٦٠

٤٠

٤٠

٤٠

٢٠

٢٠

٢٠

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

٢٠-

٢٠-

٢٠-

٤٠-

٤٠-

٤٠-

٦٠-

٦٠-

٦٠-

٨٠-

٨٠-

٨٠-

١٠٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

١٠٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

ﻟﺑﻧﺎن
١٠٠

٥٠

ﺻﻔر

٥٠-

١٠٠-

٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

١٥٠-

٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

اﻟﺳودان*

١٠٠
٨٠

*٢٠٠٦

١٠٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

اﻟﻣﻐرب

١٠٠

١٠٠

٨٠

٨٠

٦٠

٦٠

٤٠

٤٠

٢٠

٢٠

ﺻﻔر

ﺻﻔر

٢٠-

٢٠-

٤٠-

٤٠-

٦٠-

٦٠-

٨٠-

٨٠-

١٠٠-

٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

ﺗوﻧس
٤٠٠

٨٠
٦٠

٢٠٠

٤٠
٢٠

١٠٠-

١٠٠

٣٠٠

٦٠

٤٠
٢٠

١٠٠

ﺻﻔر

ﺻﻔر

ﺻﻔر

٢٠٤٠-

٢٠٤٠-

١٠٠-

٦٠-

٦٠-

٢٠٠-

٨٠١٠٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

اﻷردن
١٠٠

٣٠٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ
اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن
اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
*ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗظﻬر ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳودان ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس ﻣﺧﺗﻠف.
١ﺗﺗﺿﻣن دﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟدﻳن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺧطوط اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ وأﻧﺎﺑﻳب اﻟﻣﻳﺎﻩ.

ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة  -اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ
اﻟﺗﺿﺧم
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٨٠٢٠٠٦-٢٠٠٣ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٠١٤ -٢٠١١ ٢٠١٨-٢٠١٥

طرﻳﺔ
ﻋواﻣﻝ ﻗُ ْ
اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺻرف

١٠٠-

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٩

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

وﺗﻳرة ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟدﻳن )راﺟﻊ اﻟﺟدوﻝ  ،٢-٢اﻟذي ﻳﻠﺧص ﻣﺎ

وﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ٦-٢أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻷﻋﻣدة اﻟﺧﺿراء( ﻛﺎﻧت ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ

ﻳﻌرﺿﻪ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(٦-٢

اﻟدﻳن ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺣﻘﻳق ﺳوى ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻣن ﺗﻳﺳﻳر

اﻟﺟدوﻝ  :٢-٢اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻐﻳر ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣؤﺧرا .وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺳﺑﻲ

ﺳﻧوي ﻓﻲ ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ،ﻣﺗوﺳط ﻗُ ْطري

ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ  ،٢٠٠٩وﻷن

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ(

ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن ﻳﺗﻌﻳن أن ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﻫذا

اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳرا ٢.وﻣﻊ ﻫذا ،ﻓدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟدﻳن ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر

ﺗﻐﻳر ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن

ﺑﺎﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘدي .وﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﻋﻠﻰ

ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗراﺟﻌت اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﻣرﻛز

اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﻣن

–٢٠٠٣
٢٠١٠

–٢٠١١
٢٠١٨

٢٫٨-

٤٫٠

اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ

٠٫٥

٢٫٥

اﻟﻧﻣو

–٣٫٨

–١٫٦

٠٫٥

٣٫١

ﻋواﻣﻝ أﺧرى )ﻣﻧﻬﺎ ﻓروق اﻟﻌﺎﺋد(
اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

 ،٢٠١٨-٢٠١٥ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ارﺗﻔﻌت

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻻ ﺗﻐطﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋن اﻟﻔﺗرة .٢٠٠٦-٢٠٠٣

ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻘب اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺻرف

اﻟذي ﻛﺎن ﺿرورﻳﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ .وﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،

ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟدﻳن

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻝ ارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة.

ﻫﻧﺎك اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻳﻣﻛن

ﻛﺎن وﻗف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗﺷدﻳد

اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻧﺳب اﻟدﻳن :ﺧﻔض اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ ورﻓﻊ

وﻓﻲ اﻟﺳودان ،ﺗﺑدو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘدي وﻗطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻧﻣو.

أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن ،ﻓﻘد وازﻧﻪ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ﺳﻌر

وﻳﻧﺎﻗش اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ دﻓﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻧﻣو .ﻏﻳر

واﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص .ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺗوﻟد ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻧﻘﻳد اﻟﻌﺟز

أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن إﻏﻔﺎﻝ اﻟﻧﻣو ﻋﻧد اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺿ ِﻌف اﻟﻧﻣو ،ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺑﻳﻧﻣﺎ ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺟز ﻗد ُﻳ ْ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺿراﺋب أو اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻝ واﺳﻊ

ﺻرف اﻟﺟﻧﻳﻪ اﻟﺳوداﻧﻲ ،وارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠدﻳون ﺑﻌﻣﻼت

أﺟﻧﺑﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻌﻣودﻳن اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻲ واﻟرﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ -٢

 .(٦ﻛذﻟك ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﻳﻣﺛﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ

أﻣﺎم ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻟﺗﻘﻠﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺿﺑط أوﺿﺎع

اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد ﺑﺣﻳث ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎء اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ

ﻳﻣﻛن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ دﻳون ﻛﺑﻳرة ﺑﻌﻣﻠﺗﻬﺎ

اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ،ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ

ﺗوﻗﻌﺎت ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم ،ﻣﻣﺎ ﻳوازن اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﻳون اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ

وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﻘﺎت ،ﻳﻌﻧﻲ ﻫذا اﻷﻣر اﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﻔﺎق

ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم )ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻷﻋﻣدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠوﻧﻳن اﻟرﻣﺎدي

ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺟﺎري اﻟذي ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو

واﻷزرق ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(٦-٢

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌزز اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ .وﻛﺎن اﻷداء
ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﻳد )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٧-٢ﻓﺳﺎﻫم ﺗﺧﻔﻳض

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ ،ﻟم ﻳﻛن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ اﻟذي أﻋﻘب

اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﺳﺗﻘرار اﻟدﻳن ﻟﻛﻧﻪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب

اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻟوﺣﻳد ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدﻳن .ﻛذﻟك

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .وﻳظﻝ ارﺗﻔﺎع ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

ﻛﺎن ﻟﻠﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ .وﻣﺎ أن ﺑدأ ارﺗﻔﺎع

ﻋﻧﺻ ار ﻛﺑﻳ ار ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﻳر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس(.

وﻋﺟﱠﻝ
اﻟدﻳن ،اﺗﺳﻌت ﻓروق اﻟﻌﺎﺋد ،ﻣﻣﺎ وﻟد دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ دﻳن ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ َ
٢ﺣﺗﻰ إذا ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن  %١٠٠ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻓﺗﺄﺛﻳر ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدارﻩ ٥٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻳون ذات آﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟطوﻳﻠﺔ ،ﺳﻳﺗﺄﺧر ﻫذا

ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺧدﻣﺔ اﻟدﻳن اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟن ﻳﺗﺟﺎوز  %٠٫٥ﻣن

اﻟﺗﺄﺛﻳر إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك.
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إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻛﺎﻧت ﻓواﺗﻳر أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط

ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻌﺟز ،ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﻣﻧﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﻓﻲ ﻗطﺎع

اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺣواﻟﻲ  %٨ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ،

وﻗوع ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ أﻗﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو.

اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﺗﺧﻔﻳض اﻟدﻋم أن ﻳﺣﻘﻘﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿﺑط ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ

وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط طواﻝ اﻟﻌﻘد
وﻫو ﻣﺎ ﻳﺿﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻟدى اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم

ٕواﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣن اﻟﺿروري إﺻﻼح

)راﺟﻊ دراﺳﺔ  .(Tamirisa and others 2018وﺗﺣﻘﻘت ﻣﻛﺎﺳب

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﺳﻳﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت .ﻓوﺟود ﻣزﻳد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻣﺔ ﺑﻔﺿﻝ ﺟﻬود ﺗﺧﻔﻳض دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ أو ﺣﺗﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ

أطر
اﻟﻘوﻳﺔ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺗﺿﻊ ا

)ﻣﺻر واﻷردن واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس( .وﺑرﻏم ﺗﺑﺎطؤ وﺗﻳرة اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ ﺣد

ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟﻝ ذات ﻣﺻداﻗﻳﺔ ،ﻟﻪ أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء

ﻣﺎ ﻓﻲ  - ٢٠١٨ﻧظ ار ﻟﻣﺎ أدى إﻟﻳﻪ ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

اﻟﻬواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﺻﻝ  .(٥ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن

وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣن زﻳﺎدة اﻟﺿﻐوط اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم وﺗﻛﻠﻔﺗﻪ

ﺗﻌزﻳز أطر إدارة اﻟدﻳن ،ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻣﻧﻬﺎ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ

ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ُ -ﻳﺗوﻗﻊ اﻧﻌﻛﺎس ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﺑﻔﺿﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺟﺎرﻳﺔ.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٧-٢

اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ٕواﻳراداﺗﻬﺎ

اﻷﺟﻝ ﻹدارة اﻟدﻳن ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋد اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳوق واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﻛﺎﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.

١

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،اﻟﺗﻐﻳر ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑداﻳﺔ اﻟﻔﺗرة ،ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﺳﻳطﺔ(
ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧرى اﻟدﻋم
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻔﺎﺋدة

رأس اﻟﻣﺎﻝ

٥

اﻹرادات

٤

اﻷﺟور

ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻬدد اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ أوﺿﺎع

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت أن ﺗﺗوﺧﻰ اﻟﺣذر ﻟﻠﺣد ﻣن
ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻧﺟد أن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﻻ

٣

ﺗزاﻝ ﺗﻘدم دﻋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ أو ﻟدﻳﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت

١

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ،٨-٢ﻟﺑﻧﺎن وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ واﻟﺳودان وﺗوﻧس( .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

٢

ﻣﻌرﺿﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

اﻟﺳودان ،أدى ﺗﻧﻘﻳد اﻟدﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أﺳواق

ﺻﻔر
١-

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٨-٢

اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻘدﻳري ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻗدرﻩ  ١٠دوﻻرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم

٢٢٠٢٢-٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦-٢٠١٤

) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

٣-

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
١

اﻟﻧطﺎق اﻟﺗﻘدﻳري ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر

١٫٨
١٫٦

ﻣﺎ ﻋدا اﻷردن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳودان وﺗوﻧس ﻧظ ار ﻟﻣﺣدودﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

١٫٤

وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻧﺟد اﻟﺻورة ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻳرادات .ﻓﻔﻲ ﺗوﻧس،

١٫٢

ارﺗﻔﻌت اﻹﻳرادات ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  %٢ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻔﺿﻝ

١٫٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ طﻣوﺣﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟدﻳدة وﺗﺣﺳن اﻹدارة .وﻻ ﻳزاﻝ

٠٫٨

اﻟﻣﺟﺎﻝ واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻟزﻳﺎدة اﻹﻳرادات ﻋن طرﻳق ﺗوﺳﻳﻊ

٠٫٦

اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﻳﺑﻲ ٕواﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات )اﻷردن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن(.

٠٫٤
٠٫٢

ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻲ ﺗُﺗﺑﻊ ﻋﻧد ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﺗداﺑﻳر اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﻳرادات ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ

٠٫٠
ﺗوﻧس اﻟﺳودان ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ اﻟﻣﻐرب ﻟﺑﻧﺎن اﻷردن ﻣﺻر ﺟﻳﺑوﺗﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﻳﺑﻳن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻘدﻳري ﻻرﺗﻔﺎع ﻗدرﻩ  ١٠دوﻻرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻧﻔط ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع
ﻧﻔﻘﺎت اﻟدﻋم ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ.

اﻟﻧﻣو .وﺑرﻏم أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻗد ﺳﺎﻋدت
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إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

اﻟدﻳن اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﺿﻐوط ﺧﺎﻓﺿﺔ ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ ،ﻣﻣﺎ

 (others 2019وﺿﻌف اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ )ﻟﺑﻧﺎن وﺗوﻧس( .أﻣﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﻣن ذﻟك ،ﻓﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﺻﻝ إﻟﻰ

ُﻳﺳﺗﻐﻝ ﺑﻌد ،وﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﺳﺗﻣرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﺗدﻧﻳﺔ ﻓﺗﻣﺛﻝ ﻣوردا ﻫﺎﺋﻼ ﻟم

ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث زﻳﺎدة أﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس

ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة )وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر

ﻣﺳﺗوى اﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻗﻝ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر زﻳﺎدة

وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس(.

أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )ﻣﺻر واﻷردن واﻟﻣﻐرب(.

وﻳﻠزم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ دﻋم ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ

ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر اﺣﺗواء

ﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣزﻳدا ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻻ ﻳزاﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻛﺑﻳرة اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺟﺋﻳن )اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﺗوﻧس(.

اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد )راﺟﻊ ﺗﻘرﻳر "آﻓﺎق
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ" ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ

ﺑﺷروط ﻣﻳﺳرة )اﻷردن وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣﺛﻼ( ،وﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر

ﻳﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ظﻝ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  -اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ

وﺗوﻧس( ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن إدارة اﻻﻗﺗﺻﺎد.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر -ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﻳﻔﺳﺢ

وﻟﻛﻲ ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻧﻣو ﻣﺳﺗداﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﺣﺗواﺋﻳﺎ )راﺟﻊ دراﺳﺔ

وﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أن ﻳﻘدم اﻟدﻋم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ

أﻛﺗوﺑر  .(٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣن ﺷﺄن رﺻﻳد اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم أن

ﻟﻠﻣوازﻧﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟدﻋم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻧدوق ﻣﻊ ﻣﺻر واﻷردن

ﺗﺄﺛﻳر ﻫﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗزاﺣم اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ

٣

 .(Purfield and others 2018وازدادت اﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ أﺣد اﻷوﻟوﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر

ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،أﺑرزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳودان .وﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻷﻣر أﻳﺿﺎ

)اﻹطﺎر  (١-٢وﺗوﻧس.

ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﻼﻗﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻗد ﺗﺳﻔر ﻣﺑﺎﺷرة

واﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺷﻛﻝ أﻋم ﻣﺗﺄﺧرة أﻳﺿﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﱠ َﺧ َذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ .وﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻋدة أﺷﻛﺎﻝ
اﻟﺑﻠدان ُ
ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻗﻳد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ

ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ أﻳﺿﺎ ﻓرﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺑﻳﺎن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،رﺑﻣﺎ أدت ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻳون إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧﻳﺎرات

وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ،ﻳﻣﻛن أن ﺗواﺻﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟﻬود زﻳﺎدة

ﻋن اﺿطراب اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو ﺗؤدي إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر دون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.

وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻳون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﺣﺳﻳن اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺗوﻓﻳر ﻓرص أﻓﺿﻝ.

اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ )ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺛﻼ(.

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -اﻟذي ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ  -ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﺿﻌف ﻓﺋﺎت

اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻳﻣﻛن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن

وﺧﺗﺎﻣﺎ ،ﺗواﺟﻪ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻬم ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻫو اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺗرﺟﻊ ﺟذورﻩ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،واﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣ ﱠد ﻣن اﻟﻧﻣو وﻳﺿﻌف

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﺗﻬدﻳدﻳن ﻣزدوﺟﻳن ﻣن ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو وﻋدم

ﺧﻼﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﻳد اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺗدﻋم اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى

اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ أﻧﺣﺎء

اﻟﺣﻛوﻣﺎت ،وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) .ﻳﻣﻛن

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ ﻣزﻳﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﺑط

اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ  ،٥إﻋداد Jarvis

اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻧﺣو داﻋم ﻟﻠﻧﻣو واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ

 ،and othersﻗﻳد اﻹﺻدار(.

ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت.

وﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم اﻟﻧﻣو ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻣﺣدودﻳﺔ ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﻳﻝ )اﻷردن وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ،راﺟﻊ دراﺳﺔ Blancher and

اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ،وﺗﻌﻣﻳق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ وﺗﻘوﻳﺗﻬﺎ ،واﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب.

 ٣ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘدﻣﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠٢٠اﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،وﺗرﺷﻳد اﻟﻧﻔﻘﺎت ،واﻹدارة
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اﻹطﺎر  :١-٢ﻣﺻر -ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ

١

ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﺟﻌﻝ ﻣﺻر ﺗواﺟﻪ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ،ودﻳوﻧﺎ
ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺑﻳرة وآﺧذة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗزاﻳدة ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻊ ﺣدوث ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﺳﻌر اﻟﺻرف.
اﻟﻣ َﻣ ﱠدد" ،ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻛﺑﻳر
وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﺻر ،اﻟذي ﻳدﻋﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ظﻝ "ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺻﻧدوق ُ
ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﺗﺣرﻳر ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
ﺗﺣﻣﻠﻪ .وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻷﻣر اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟوﻗود اﻟﻣﻛﻠف وﻏﻳر اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ،واﻟذي ﻛﺎن ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺻدر اﺳﺗﻧزاف ﻟﻣوارد اﻟﻣوازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻳزاﺣم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم .واﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺻر ﺟزءا ﻣن ﻣدﺧرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳف ﻋبء اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻋن ﻛﺎﻫﻝ
أﺿﻌف اﻟﻔﺋﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة اﻷﻋداد اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻳﻬﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣن  ٢٠٠أﻟف إﻟﻰ  ٢٫٣ﻣﻠﻳون أﺳرة ،أي ﻧﺣو ﻋﺷرة ﻣﻼﻳﻳن ﻧﺳﻣﺔ.
وﻛﺎن ﻟﻠﺷﻌور اﻟﻘوي ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻣﺗﻼك اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻛذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي :ﻓﺗﺣﻘق اﻟﻧﻣو ﺑوﺗﻳرة أﺳرع وأﺻﺑﺢ ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗﻘﻠص اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب
اﻟﺟﺎري واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وازدادت اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﺗراﺟﻌت ﻣﻌدﻻت اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ.
وﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو طوﻳﻝ اﻟﻣدى وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ .وﺗﺣﺗﺎج
ﻣﺻر إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر  ٧٠٠أﻟف ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١-٢

اﻷرﺻدة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟداﺧﻠﻳﺔ
) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(

اﻷﻗﻝ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟداﺧﻠﻳن اﻟﺟدد إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟزﻳﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻳﻬﺎ .وﺟﺎء ﺗﺣﻘﻳق

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ )ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ،اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻷﻳﻣن(
رﺻﻳد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
٢
اﻟرﺻﻳد اﻷوﻟﻲ
اﻟرﺻﻳد اﻟﻛﻠﻲ

ﺻﻔر

اﻟﻧﻣو ﺑوﺗﻳرة ﺳرﻳﻌﺔ ﻣؤﺧ ار ﻣدﻓوﻋﺎ ،ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ،

٢-

ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ٕواﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﻳﻌﻲ .وﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ

٤-

ﻋﻠﻰ زﺧم اﻟﻧﻣو ،ﺗرﻛز ﻣﺻر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز

٦-

ﺑداﻳﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﻳﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ

٨-

دون اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى .وﺗﺗﻣﺛﻝ أوﻟﻰ اﻟﺧطوات

١٠-

اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺧﺻﻳص اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ،

١٢-

واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻟﻛن
٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٧/٢٠١٦

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٥/٢٠١٤

اﻻﻗﺗﺻﺎد.
١

٢٠١٤/٢٠١٣

اﻷﻋﻣﺎﻝ ،واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد ،وﺗﻘﻠﻳص دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ

إﻋداد ﻣﺎﺛﻳو ﻏﺎرﺗﻧر.
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٢٠١٣/٢٠١٢

اﻟﺧﺎص .وﻳﺗﻌﻳن ﻣواﺻﻠﺔ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻣﻧﺎخ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

٢٠١٢/٢٠١١

اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﻣﻳﻘﻬﺎ ﻟﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻣواﺗﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘطﺎع

٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﻗﻲ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗوﺳﻳﻊ

١٤-
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ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن :ﻣؤﺷرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة2020-2000 ،
) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
ﻣﺗوﺳط
15–2000

2016

2017

2018

2019

ﺗوﻗﻌﺎت
2020

4.6
5.7
8.2
2.9
6.5

5.3
2.7
–3.9
–9.5
5.4

2.1
2.9
–0.5
–5.6
7.0

1.6
1.8
2.9
–3.2
9.3

0.5
2.0
–0.3
–4.7
7.9

2.7
3.0
–1.4
–5.1
9.1

4.7
6.2
11.6
5.7
6.9

6.1
2.1
–3.2
–10.4
4.4

1.2
2.3
1.8
–5.2
3.6

0.2
0.4
6.2
–1.9
8.7

–1.3
1.1
1.7
–3.9
7.0

2.1
2.6
0.1
–4.5
8.2

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

5.3
7.1
13.7
7.0
3.5

4.3
1.8
–4.7
–11.3
2.4

–0.4
1.6
1.3
–5.4
0.9

1.6
1.9
6.8
–1.2
2.2

1.3
2.7
2.8
–3.3
–0.3

2.8
3.0
1.0
–3.9
2.1

ﻣﻧﮭﺎ :ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

4.8
6.7
15.3
8.6
2.7

2.3
1.9
–2.8
–10.7
2.1

–0.3
1.9
2.8
–5.6
0.2

2.0
1.9
8.5
–1.8
2.1

0.7
2.4
5.3
–2.4
–0.7

2.5
2.8
3.1
–3.3
2.0

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

4.3
–2.2
–5.7
6.0

3.7
–5.6
–7.3
7.5

4.0
–6.7
–6.8
14.4

4.3
–6.5
–6.9
10.4

3.6
–5.9
–7.0
9.7

3.7
–5.2
–6.5
10.7

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

4.6
5.8
8.8
3.5
6.3

5.4
2.4
–4.2
–10.1
5.7

1.8
2.6
–0.2
–5.6
7.4

1.1
1.3
3.8
–2.9
10.1

0.1
1.9
0.1
–4.4
8.1

2.7
3.1
–1.3
–4.9
8.6

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

4.9
6.2
9.8
4.0
3.9

3.8
2.2
–5.6
–11.4
4.9

1.3
2.2
–0.9
–6.4
6.9

2.4
2.5
3.7
–2.9
6.0

1.9
3.1
0.6
–4.4
3.3

3.3
3.4
–0.9
–4.9
4.8

1

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي(
ﻣﻧﮫ :اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺗﺿﺧم) ،اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي؛ (%
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﻋدا ﺑﻠدان اﻟﺻراع وإﯾران

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

1

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ

اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ

اﻟﻣﺻﺎدر :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

 1ﺑﯾﺎﻧﺎت  2020-2011ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) 21ﻣﺎرس 20 /ﻣﺎرس( ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ،2011و 21دﯾﺳﻣﺑر 20 /دﯾﺳﻣﺑر وﻣﺎ ﺑﻌده ،وإﯾران ) 21ﻣﺎرس 20 /ﻣﺎرس( ،وﻣﺻر وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )ﯾوﻟﯾو/ﯾوﻧﯾو(.
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺷﻣل :اﻟﺟزاﺋر واﻟﺑﺣرﯾن وإﯾران واﻟﻌراق واﻟﻛوﯾت وﻟﯾﺑﯾﺎ وﻋُﻣﺎن وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﯾﻣن.
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﯾﺷﻣل :اﻟﺑﺣرﯾن واﻟﻛوﯾت وﻋﻣﺎن وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺷﻣل :أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟﯾﺑوﺗﻲ وﻣﺻر واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻐرب وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺻوﻣﺎل واﻟﺳودان وﺳورﯾﺎ وﺗوﻧس.
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺷﻣل :اﻟﺟزاﺋر واﻟﺑﺣرﯾن وﺟﯾﺑوﺗﻲ وﻣﺻر واﻟﻌراق واﻷردن واﻟﻛوﯾت وﻟﺑﻧﺎن وﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻣﻐرب وﻋﻣﺎن وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺻوﻣﺎل واﻟﺳودان وﺳورﯾﺎ وﺗوﻧس واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﯾﻣن.
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 -4التدفقات الرأسمالية إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

وباكستان ) (MENAPومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) :(CCAالفرص والمخاطر
ظلت التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى بلدان الشرق األوسط وآسيا

الوسطى قوية حتى في ظل تشديد األوضاع المالية العالمية خالل
الفترة  .2016-2014وقد ساعدت هذه التدفقات في تمويل عجز
الحساب الجاري وعجز المالية العامة ،مما أتاح زيادة التدرج في تنفيذ
التصحيحات على مستوى السياسات .ومع زيادة اندماج المنطقة في
األسواق المالية العالمية ،تضاعفت تقريبا تدفقات الحافظة والتدفقات
المصرفية على مدار العقد الماضي ،بينما تراجع االستثمار األجنبي

الشكل البياني 1-4

التدفقات الرأسمالية

 -1صافي التدفقات الرأسمالية

( %من إجمالي الناتج المحلي ،الوسيط)

البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ما عدا الصين
البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط
وآسيا الوسطى (المقياس األيمن)

المباشر بمقدار النصف تقريبا نتيجة تزايد ضعف األسس االقتصادية.
ويتعين على الحكومات االستفادة من منافع التدفقات الرأسمالية الوافدة،
مع التخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن تقلبات األسواق المالية

االستثمار األجنبي المباشر من خالل تخفيف القيود وتشجيع االستقرار
االقتصادي الكلي على المدى القريب وزيادة مستويات النمو الممكن
على المدى المتوسط .ويمكن المساعدة في احتواء المخاطر الناتجة
عن تقلبات التدفقات الرأسمالية من خالل ضمان استدامة المالية
العامة ،واالستفادة من أدوات السالمة االحت ارزية الكلية ،والسماح بزيادة
مرونة أسعار الصرف حيثما كان ذلك مالئما .وال يزال تعميق األسواق

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

العالمية ،ال سيما الشعور السائد في األسواق العالمية تجاه المخاطر
والذي يمثل مصدر حساسية مضاعفة بالنسبة للمنطقة مقارنة
باقتصادات األسواق الصاعدة األخرى .ويعني ذلك ضرورة تعزيز

 -2مجموع التدفقات الرأسمالية الوافدة

( %من إجمالي الناتج المحلي ،الوسيط)
البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ما عدا الصين
البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

المالية المحلية وتطويرها ،ال سيما من خالل تعزيز األطر القانونية،
من أهم األولويات.

أنماط التدفقات الرأسمالية المتغيرة تستدعي استجابة على
مستوى السياسات
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ) (MENAPوبلدان

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) (CCAمنذ األزمة المالية العالمية .فقد

اعتادت البلدان المصدرة للنفط اقتناء األصول األجنبية ،مما كان يترتب



إعداد سيرجيجس ساكسونوفس ولين جو ،بمساعدة بحثية من أولوريمي أكين-أولوغبادي.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ارتفع وسيط صافي التدفقات الرأسمالية إلى بلدان منطقة الشرق

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة :اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى = اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ما عدا
اقتصادات األسواق الصاعدة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى.
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نصيب خمسة بلدان (لبنان والمغرب وباكستان وقطر والمملكة العربية

عليه تدفقات خارجة صافية (الشكل البياني  ،1-4اإلطار  .)1-4ولم

السعودية).

تتحقق تدفقات رأسمالية وافدة صافية في وسيط البلدان المصدرة للنفط
إال خالل الفترة  2017-2015عندما أبطأت هذه البلدان معدل

وبينما يمكن لهذه التدفقات الرأسمالية الوافدة تمويل االستثمار

مراكمتها األصول األجنبية وأخذت تجتذب التدفقات الوافدة لتمويل

والمساعدة في تعزيز النمو ،فإنها تنطوي أيضا على مخاطر على

عجوزات المالية العامة .وضمنت صالبة التدفقات الرأسمالية الوافدة

استقرار النظام المالي واالقتصاد الكلي (راجع دراسة .)IMF 2012

إلى البلدان المستوردة للنفط بقاء التدفقات الرأسمالية الصافية موجبة

ويركز هذا الفصل على التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى هذه المنطقة

مع ارتفاعها ،كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ،مقارنة باقتصادات
األسواق الصاعدة األخرى.

4

ويسعى للتوصل إلى إجابة عن السؤالين التاليين:

1

•

وقد تراجع إجمالي التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى منطقة الشرق األوسط

كيف يمكن للمنطقة جذب تدفقات رأسمالية وافدة أكثر استق ار ار

ودعما للنمو؟

وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في

• ما الذي يمكن القيام به للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن

أعقاب األزمة المالية العالمية على غرار ما حدث في غيرها من

تقلبات التدفقات الرأسمالية الوافدة؟

اقتصادات األسواق الصاعدة النظيرة ،ولكنها كانت أقل تقلبا خالل فترة

تشديد األوضاع المالية العالمية (راجع دراسة  2.)IMF 2016aوكان

الشكل البياني 2-4

التراجع ملحوظا بالقدر األكبر في البلدان المصدرة للنفط نتيجة

تكوين التدفقات الوافدة

انخفاض التدفقات المصرفية واالستثمار األجنبي المباشر عن المتوسط

( %من إجمالي الناتج المحلي ،متوسط الوسيط بمرور الوقت)

البالغ  %3,8من إجمالي الناتج المحلي في  2008-2003ليصل

البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى
البلدان األخرى المصدرة للنفط

إلى متوسط قدره  %2,6من إجمالي الناتج المحلي سنويا منذ .2012

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط ،لم يكن التراجع ملحوظا إلى حد كبير

(من  %8,3إلى  %7,9من إجمالي الناتج المحلي) مقارنة بالبلدان

4,5
4,0
3,5

المصدرة للنفط أو اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى.

3,0
2,5

ومن المالحظ أن إجمالي التدفقات الوافدة إلى المنطقة كان موزعا

2,0

مركز نسبيا،
ا
بالتساوي بين البلدان المستوردة والمصدرة للنفط كما جاء

1,5

حيث حصلت أكبر ثالثة بلدان في المنطقتين على أكثر قليال من

1,0

نصف مجموع التدفقات 3.كذلك تغير تكوين التدفقات الوافدة (الشكل

0,5

البياني  ،)2-4حيث تراجع االستثمار األجنبي المباشر ،وارتفعت

تدفقات الحافظة وغيرها من التدفقات (المصرفية) .وكان ثلثا هذه
الزيادات في تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية الوافدة تقريبا من

1

5,0

2009-2000 2018-2010

2009-2000 2018-2010

2009-2000 2018-2010

تدفقات أخرى

تدفقات الحافظة

االستثمارات األجنبية المباشرة

0,0

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

يشير مصطلح "التدفقات الرأسمالية الوافدة" إلى صافي تحمل الخصوم األجنبية ،بينما يشير

مصطلح "التدفقات الرأسمالية الخارجة" إلى صافي اقتناء األصول األجنبية .ويمكن أن يكون

3

البلدان الثالثة الكبرى المصدرة للنفط هي كازاخستان والمملكة العربية السعودية واإلمارات

4

يشار إلى التدفقات الوافدة األخرى فيما بعد باسم التدفقات المصرفية نظ ار ألن ودائع غير

العربية المتحدة؛ والبلدان الثالثة الكبرى المستوردة للنفط هي مصر ولبنان والمغرب.

هذان البندان سالبين عندما يتجاوز حجم الخصوم المسددة حجم الخصوم المتحملة أو عندما

تتجاوز مبيعات األصول األجنبية حجم األصول األجنبية المقتناة.

المقيمين في البنوك المحلية والقروض التي تحصل عليها الشركات المحلية من البنوك األجنبية

 2يستبعد من التحليالت في هذا الفصل كل من جيبوتي وليبيا والصومال وسوريا وطاجيكستان

هي على األرجح التدفقات األكثر أهمية من حيث حجمها .غير أنه يمكن أن يكون هناك

بسبب نقص البيانات المتاحة عن التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى هذه البلدان.

دور أيضا لالقتراض الحكومي وائتمان الموردين المباشر.
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تراجع االستثمار األجنبي المباشر عوضه ارتفاع تدفقات

المواتية أيضا في تيسير إصدارات سندات الدين الرسمية – وهي من

أهم مصادر تدفقات الحافظة الوافدة – غالبا في البلدان المصدرة للنفط،

الحافظة والتدفقات المصرفية

لتبلغ ذروتها في عام ( 2017الشكل البياني  .)3-4وكانت البلدان

تراجع االستثمار األجنبي المباشر عالميا بسبب العائدات المنخفضة

المصدرة للنفط هي أكبر مصدري سندات اليورو بين اقتصادات

وبيئة سياسات االستثمار األقل إيجابية 5.غير أن بلدان منطقتي

األسواق الصاعدة ،حيث اقترضت  74مليار دوالر تقريبا خالل عام

تراجعا أكبر مقارنة بالبلدان النظيرة) تأثرت بشكل أكبر ،مما يعكس

مجموع اإلصدارات الكلية خالل هذه الفترة حسب محللي األسواق).

 MENAPو ( CCAال سيما البلدان المصدرة للنفط التي شهدت

 2018وحتى نهاية النصف األول من عام ( 2019حوالي  %25من

ضعف آفاق النمو واالضطرابات الجغرافية السياسية التي تشهدها

الشكل البياني 3-4

المنطقة.

مجموع إصدارات الدين

(بمليارات الدوالرات األمريكية)

ويوضح الشكل البياني  2-4أن تراجع االستثمار األجنبي المباشر

عوضه تزايد أهمية تدفقات الحافظة الوافدة (بالنسبة للبلدان المصدرة

البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

للنفط) والتدفقات المصرفية (بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط) 6.واتجه

بلدان "بريك" (المقياس األيمن)

جزء كبير من هذه التدفقات الوافدة (ثلثها على األقل في  )2018إلى

القطاع الرسمي ،مما ساعد في تمويل عجز المالية العامة ،ليس فقط
في البلدان المستوردة للنفط (مصر ولبنان وباكستان) ،ولكن في البلدان

المصدرة للنفط أيضا (البحرين وعمان).

7

وخالل الفترة بين عامي  2016و ،2018بلغت تدفقات الحافظة

الوافدة إلى منطقتي  MENAPو  CCAأعلى مستوياتها – حيث

وصلت إلى حوالي  %20من مجموع تدفقات الحافظة الوافدة إلى
األسواق الصاعدة ،مقابل  %5فقط قبل األزمة المالية العالمية.

8
2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

دوالر أمريكي ،تركزت ثالثة أرباعها تقريبا في مصر وعمان وقطر

1995

وبلغت تدفقات الحافظة الوافدة التراكمية خالل هذه الفترة  164مليار

المصدر :مؤسسة .Bloomberg Finance L.P.

والمملكة العربية السعودية ،وكان القطاع الرسمي هو مقصد معظم

ملحوظة :بلدان "بريك" = الب ارزيل وروسيا والهند والصين.

هذه التدفقات في مصر وعمان.

وال تزال التدفقات المصرفية الوافدة إلى البلدان المستوردة للنفط أعلى

وقد أفادت المنطقة من تراجع أجواء عدم اليقين العالمية (مقيسة بمؤشر

كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة

لتدفقات الحافظة الوافدة إلى المنطقة (اإلطار  – )2-4مما وازن تأثير

يقترن ارتفاع التدفقات المصرفية الوافدة بارتفاع حيازات الخصوم

بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار) – األمر الذي يمثل دافعا مهما

األخرى ،مما يعكس هيمنة البنوك على األسواق المالية المحلية .كذلك

تشديد األوضاع المالية العالمية .وبوجه عام ،ساهمت األوضاع

الحكومية لدى البنوك المحلية في البلدان المستوردة للنفط.

 5تشير دراسة ) UNCTAD (2019إلى أن عام  2018شهد تطبيق ما ال يقل عن 112
إجراء في  55اقتصادا أثرت على االستثمار األجنبي .وقد فرض أكثر من ثلث هذه اإلجراءات
قيودا أو قواعد تنظيمية جديدة – وهو أكبر عدد خالل العقدين الماضيين .ويتناول اإلطار
 4-1في دراسة ) IMF (2019aالدور المحتمل للشركات متعددة الجنسيات في توجيه دفة
االستثمار األجنبي المباشر.

 6بوجه أعم ،زادت كذلك تدفقات الحافظة الوافدة في اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى،
مما يعكس تأثير السياسات النقدية غير التقليدية في االقتصادات المتقدمة.
 7حسب البيانات الصافية المبلغة عن معامالت الحساب المالي للقطاع الحكومي في ميزان
المدفوعات.
 8بالرغم من عدم توافر بيانات تفصيلية عن المنطقة في الغالب ،فإن الغالبية العظمى من
التدفقات الوافدة هي على األرجح في هيئة ديون.
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ويعكس تراجع التدفقات المصرفية إلى البلدان المستوردة للنفط في

أرصدة المالية العامة والحساب الجاري2018-2010 ،

جانب كبير منه صافي التدفقات الخارجة من البلدان المتأثرة بالعقوبات

(المتوسط ،يعكس حجم الفقاعات حجم استثمارات الحافظة واالستثمارات األخرى كنسبة من إجمالي

والصراعات (إيران واليمن) .وتشير الشواهد المستمدة من المسوح إلى

الناتج المحلي)

أن حوالي ثلث بنوك المنطقة شهد تراجعا في عالقات المراسلة

البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

المصرفية (في إطار تخفيف المخاطر) في ظل تشديد الرقابة على

الكويت ()19 ،23

إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .غير أن األثر الكلي

15

على التدفقات المصرفية يبدو طفيفا نظ ار ألن معظم البنوك لجأت إلى

10

ترتيبات أخرى تمثلت أساسا في فتح حسابات بديلة أو زيادة حجم
المعامالت من خالل الحسابات المتبقية (راجع دراسة Arab
.)Monetary Fund, IMF, and World Bank 2019

صفر

التدفقات الرأسمالية الوافدة وفرت التمويل لمواجهة زيادة

5-

احتياجات الحساب الجاري والمالية العامة

رصيد المالية العامة

5

10-

شهدت أرصدة الحساب الجاري تدهو ار حادا في البلدان المستوردة للنفط

20

على وجه الخصوص – حيث ارتفعت مستويات العجز الوسطى بنسبة

صفر

10

لبنان (15- )8- ،23-
2010-

رصيد الحساب الجاري

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 4,4نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ،2018-2010

مقارنة بالفترة  ،2009-2000وهو ما يرجع إلى انخفاض المدخرات

أما في البلدان التي تمتلك احتياطيات وقائية كبيرة ،فقد أتاحت التدفقات

المصحوب بارتفاع االستثمار .وتدهورت أرصدة المالية العامة كذلك،

الرأسمالية الوافدة طريقة موفرة لتمويل العجز .فقد استطاعت هذه

ال سيما في البلدان المصدرة للنفط ،حيث انخفضت مستويات األرصدة

البلدان (قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة)

الوسطى عقب األزمة خالل الفترة  2018-2009محققة عج از بنسبة

االقتراض من أسواق رأس المال الدولية بأسعار فائدة منخفضة نسبيا

 %0,1من إجمالي الناتج المحلي ،مما يرجع النخفاض أسعار النفط

دون الحاجة إلى اللجوء إلى تسييل أصول أجنبية كان من الممكن أن

منذ عام  2014وزيادة اإلنفاق الحكومي.

يكون عائدها أكبر من تكلفة االقتراض.

وقد تأكدت أهمية التدفقات الرأسمالية الوافدة في تلبية احتياجات تمويل

االعتماد على التدفقات المصرفية وتدفقات الحافظة الوافدة
ينطوي على بعض المخاطر

المالية العامة وميزان المدفوعات في البلدان التي ال تمتلك احتياطيات

وقائية كبيرة .فعلى سبيل المثال ،ساعدت تدفقات الحافظة الوافدة في

التدفقات الرأسمالية الوافدة قادرة على تحقيق منافع كبيرة للبلدان عن

تمويل العجز في مصر عقب تحرير سعر الصرف .واستفادت البلدان

طريق تيسير تمهيد تقلبات االستهالك وتنويع المخاطر ،إلى جانب

المصدرة للنفط أيضا ،مثل البحرين وعمان ،حيث ساعدت التدفقات

تمويل االستثمار (راجع  .)IMF 2016bويمثل التكوين المتغير

الوافدة في تلبية االحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة أثناء تنفيذ

للتدفقات الرأسمالية الوافدة عامال مهما نظ ار ألن تدفقات االستثمار

تدابير الضبط المالي (الشكل البياني  .)4-4وبدون هذه التدفقات

األجنبي المباشر الوافدة لها تأثير أكبر على النمو مقارنة بتدفقات

الوافدة ،كان األمر سيستدعي مزيدا من استنزاف االحتياطيات أو اتخاذ

الحافظة الوافدة (راجع دراسة Baharumshah, Slesman, and

تصحيحات أكثر حدة لمعالجة االختالالت.

.)Devadason 2017
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كذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجي قصير األجل في بعض البلدان

كذلك يفرض ارتفاع تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية مخاطر على
االقتصادات المتلقية نظ ار ألنها قد تكون أكثر تقلبا (راجع دراسة
 )Eichengreen, Gupta, and Masetti 2016من االستثمار
األجنبي المباشر واحتمال تعرضها للتوقف المفاجئ ،وهو أمر مهم نظ ار
للتأثير المضاعف لتغيرات أجواء عدم اليقين على تدفقات الحافظة الوافدة
إلى المنطقة مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة األخرى مما يعكس
انخفاض درجة الشفافية في الحكومات والشركات (راجع اإلطار .)2-4

الفائدة على السندات السيادية في منطقة  MENAPأعلى مقارنة

وقد ساهم تزايد التدفقات المصرفية وتدفقات الحافظة في ارتفاع مستويات
المديونية الخارجية للقطاعين الخاص والعام في المنطقة .فبالنسبة للبلدان

فترت عدم
المماثلة ،مما قد يعكس تأثير ارتفاع المديونية (لبنان) و ا

المصدرة للنفط ،ارتفع متوسط الدين الخارجي المرجح بإجمالي الناتج
المحلي في القطاع الخاص بنسبة  %8,4من إجمالي الناتج المحلي في
األعوام األربعة األخيرة 9.ويعكس ذلك ارتفاع مستوى الديون المصرفية

في قطر (لتعويض أثر تراجع ودائع القطاع العام) والمملكة العربية
السعودية .وقد ارتفعت مستويات الدين العام بمعدل أسرع في البلدان
المستوردة للنفط ،لتبلغ أعلى مستوياتها في مصر ولبنان واألردن.

الشكل البياني 5-4

على مدار األعوام األربعة الماضية (إلى  %83في لبنان ،و%77

في الجزائر ،و %62في قطر) ،مما يشير إلى زيادة محتملة في حجم
مواطن الضعف.
وكانت تكلفة زيادة المديونية مرتفعة نسبيا .فعادة ما تكون فروق أسعار
باقتصادات األسواق الصاعدة األخرى ذات التصنيفات السيادية
االستقرار الجغرافي السياسي (الشكل البياني .)5-4
وكما يتضح في فصل التطورات العالمية بهذا التقرير ،تعكس اآلفاق
العالمية تراجع مستويات النمو وتزايد أجواء عدم اليقين ،ألسباب منها
عدم معالجة االضطرابات التجارية .ونظ ار ألن التدفقات الوافدة إلى
المنطقة حساسة للغاية تجاه التغيرات في أجواء عدم اليقين العالمية،

يحتمل تراجع التدفقات الرأسمالية الوافدة أو توقفها .وبالرغم من أن
اآلثار االقتصادية المعاكسة قد تكون محدودة في البلدان المصدرة

فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية مقابل التصنيف
السيادي

للنفط التي تمتلك احتياطيات وقائية كبيرة (مثل قطر والمملكة العربية

(بنقاط األساس ،تتضمن مسميات البيانات سنة االستحقاق)

السعودية) ،فإن توقف التدفقات الوافدة قد يؤدي إلى تفاقم اآلثار السلبية

29

الناجمة عن تراجع أسعار النفط – وهو ما يمثل خط ار أكبر في حالة

28

البلدان المصدرة للنفط – على أرصدة الحساب الجاري والمالية العامة،
مما يفرض ضغوطا على االحتياطيات الوقائية في هذه البلدان .ومن

29

30

27

الممكن أن تكون اآلثار السلبية كبيرة في البلدان األخرى التي تمتلك

29

احتياطيات وقائية أقل .وفي ظل هذه اآلفاق ،تزداد الحاجة إلى وضع

30
28

25

28
27

24
28

كوستاريكا 25

مجموعة شاملة من السياسات بهدف تنشيط االستثمار األجنبي

28

29

المباشر والتخفيف من حدة المخاطر المحتملة الناتجة عن
االضطرابات المصاحبة للتدفقات الرأسمالية.

29

30
28
29
28
29

29

24
27

29

29
28

29
30

27

27

المصادر :مؤسسة .Bloomberg, L.P

 9حتى إذا كان مركز صافي األصول األجنبية لدى الحكومة (واالقتصاد ككل) موجبا ،يمكن
أن تنشأ مواطن ضعف عن ديون القطاع الخاص ،ال سيما في حالة عدم اتساق قيم العمالت.
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جذب التدفقات الرأسمالية الوافدة التي تسهم في زيادة النمو

التماسك االجتماعي (راجع الفصل  .)2وقد ساهم تصحيح السياسات

عكس تدفقات الحافظة الوافدة ،تتأثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة ،وإن كان من الضروري

 .)1وقد شهدت المنطقة تدهور األوضاع االقتصادية على مدار العقد

على المدى المتوسط (راجع اإلطار .)1-2

في بلدان مثل مصر في تحسين األوضاع المحلية ،وجذب المزيد من

الوافدة بالعوامل المحلية أكثر من العوامل العالمية (راجع المرفق -4

بذل مزيد من الجهود لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية الالزمة لتعزيز النمو

الماضي ،مع تزايد تباطؤ النمو مقارنة بالبلدان النظيرة ،وارتفاع المخاطر

الشكل البياني 7-4

االقتصادية والسياسية بمعدل أسرع (الشكل البياني .)6-4

انفتاح الحساب الرأسمالي وجودة المؤسسات

الشكل البياني 6-4

المخاطر المركبة

 -1القيود المفروضة على الحساب الرأسمالي2017 ،

1

(األرقام األعلى تشير إلى مزيد من القيود)

(المتوسط ،المؤشر صفر  ،50 -تزداد المخاطر كلما ارتفعت قيمة المؤشر)

1,0

البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

البلدان المستوردة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

0,8

اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى

0,6
0,4
0,2
0,0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

المصادر :التقرير السنوي حول ترتيبات وقيود الصرف؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

المصادر :المرشد الدولي إلى المخاطر القطرية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 -2مكافحة الفساد2017 ،

ملحوظة :المنطقة المظللة تشير إلى نصف المدى الربيعي للمؤشر المركب للمخاطر عبر بلدان الشرق

(درجات تقديرية( 2,5- ،ضعيف) إلى ( 2,5قوي))

األوسط وآسيا الوسطى.

ملحوظة :تم تعديل أساس المؤشر المركب للمخاطر ليصبح من صفر إلى .50

1

1

1,5
1,0

ينبغي توخي الحرص في استخدام المؤشر نظ ار ألن التقديرات تعكس األداء النسبي وليس األداء

0,5

المطلق .وال توجد بيانات عن درجة عدم اليقين التي تنطوي عليها التقديرات.

0,0

ومن الممكن أن يكون تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر في المنطقة

0,5-

السبب في حوالي نصف التراجع في معدل االستثمار األجنبي المباشر

1,0-

في البلدان المصدرة للنفط عقب األزمة و %20من التراجع في البلدان

1,5-

المستوردة للنفط .لذلك فإن أحد المتطلبات األساسية لتنشيط االستثمار

2,0-

األجنبي المباشر يتمثل في إيجاد إطار يتسم بالمصداقية من أجل
تعزيز النمو الممكن والحد من المخاطر القطرية .وسيستلزم ذلك

الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي ومواصلة اإلصالحات

المصادر :مؤشرات الحوكمة العالمية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 1ينبغي توخي الحرص في استخدام المؤشرات نظ ار ألنها مشتقة من بيانات قائمة على تصورات ،وألن
التقديرات تعكس األداء النسبي وليس األداء المطلق .وتعكس نطاقات التقديرات فترة ثقة بنسبة ،%90
بينما تعد فترات الثقة الخاصة بالمجموعات النظيرة متدنية للغاية.

الهيكلية ،إلى جانب تحسين األوضاع األمنية في البلدان المتأثرة

بالصراعات المسلحة وضمان تحقيق نمو احتوائي للحفاظ على

30

إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،أكتوبر 2019

تخفيف المخاطر المحتملة

وإلى جانب النمو والمخاطر ،تعد بلدان منطقتي  MENAPو CCA

في وضع مماثل عموما للبلدان النظيرة من حيث بعض المحددات

تتمثل أولوية تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلبات التدفقات الرأسمالية

األساسية لالستثمار األجنبي المباشر (كالتضخم واالنفتاح التجاري،

في معالجة العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري ،وهو ما

مثال) ،ولكنها متأخرة عن تلك البلدان بالنسبة لمحددات أخرى – ال

قد يستلزم إجراء تصحيحات مكلفة في حالة حدوث توقف المفاجئ في

سيما في مجاالت السيطرة على الفساد ،ورأس المال البشري ،والقيود

التدفقات (راجع دراسة  .)Eichengreen and Gupta 2016وكما

على الحساب الرأسمالي – مع زيادة الفجوات في البلدان المستورة

ورد في دراسة ) ،IMF (2012يجب أن يكون للسياسات االقتصادية

للنفط.

الكلية دور أساسي في التعامل مع طفرات التدفقات الوافدة .لذلك ينبغي

وعلى المدى القريب ،يمكن لصناع السياسات جذب االستثمار األجنبي

مواصلة جهود الضبط المالي في المنطقة .ومن العوامل المساعدة

قطاع الخدمات أمام المستثمرين ،على سبيل المثال (الشكل البياني

غياب الضغوط التضخمية) والتدخل لمراكمة االحتياطيات عند عدم

المفروضة على سفر المستثمرين األجانب في أوزبكستان وسماح

بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية ،واستخدام أدوات

مشروعاتهم في عدد أكبر من قطاعات االقتصاد.

وبناء الصالبة أمام تقلبات التدفقات الرأسمالية (راجع دراسة IMF

المباشر بإلغاء القيود على االستثمار وزيادة الفرص االستثمارية ،بفتح

أيضا في تخفيف المخاطر العمل على تخفيض أسعار الفائدة (عند

ومما يعد خطوة على الطريق الصحيح تخفيف القيود

كفايتها .كذلك نجد أن تعزيز أعمال الرقابة والتنظيم في القطاع المالي،

.)7-4

10

بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي لألجانب بتملك  %100من

السالمة االحت ارزية الكلية ،يساهمان في ضمان تحقيق االستقرار المالي

وتعتمد فعالية تدابير تحرير الحساب الرأسمالي على جودة المؤسسات

.)2017a

المحلية ،بما في ذلك السيطرة على الفساد (راجع دراسة Habib and

11

وفي البلدان التي تفرض فيها التدفقات الرأسمالية الوافدة الكبيرة ضغوطا

 .)Zurawicki 2002ومن الممكن أن تكون تصورات الفساد هي

على أسعار الصرف الحقيقية ،نجد أن زيادة مرونة أسعار الصرف

أحد أسباب عدم القدرة على جذب االستثمار األجنبي المباشر بالرغم

االسمية ،عندما تدعمها سياسات اقتصادية كلية سليمة ،يمكن أن

من تحرير الحسابات الرأسمالية في بعض البلدان .لذلك ال تزال

تعمل كأداة المتصاص الصدمات عن طريق التخفيف من تقلبات

مواصلة تعزيز جودة المؤسسات هي إحدى أولويات اإلصالح.

أسعار الصرف الحقيقية (راجع دراسة Combes, Tidiane, and
 .)Plane 2011فعلى سبيل المثال ،شهدت البلدان التي تطبق أسعار

وعلى المدى األطول ،سيكون من الضروري تقوية المهارات من خالل

صرف أكثر مرونة ارتفاعا محدودا في سعر الصرف الحقيقي خالل

تحسين مستويات التعليم والتدريب بهدف جذب تدفقات االستثمار

األجنبي المباشر إلى القطاعات ذات القيمة المضافة األعلى .وفيما

طفرة التدفقات الوافدة إلى األسواق الصاعدة قبل وقوع األزمة المالية

أن البلدان المستوردة للنفط متأخرة عن ركب البلدان األخرى في عينة

أسعار الصرف في تفاقم تقلبات التدفقات الرأسمالية – ال سيما في

العالمية (راجع  .)IMF 2007ومن جهة أخرى ،قد تتسبب عدم مرونة

يتعلق بجودة التعليم ووسيط معدل االلتحاق بالجامعات ،من المالحظ
اقتصادات األسواق الصاعدة األوسع نطاقا .وبينما جاء أداء البلدان

غياب تصحيحات السياسات االقتصادية الكلية – وتضخيم مواطن

المصدرة للنفط أفضل ،مما يرجع إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل،

الضعف بتشجيع االقتراض بالعمالت األجنبية (راجع دراسة

فال يزال هناك متسع لتحسين جودة التعليم (راجع .)IMF 2018

10

.)Magud, Reinhart, and Vesperoni 2014

 11راجع دراسة ) Prasad, Monem, and Martinez (2016لالطالع على عرض عام
عن استخدام سياسات السالمة االحت ارزية الكلية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ال تتوافر سوى بيانات محدودة عن حجم االنفتاح المالي الفعلي (مقيسا كنسبة حاصل

جمع األصول والخصوم الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي) في بلدان  .MENAPوتشير

البيانات المتاحة إلى أن ثالثة من ستة بلدان مصدرة للنفط وأربعة من  10بلدان مستوردة
للنفط تجاوزت متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة في  2017أو .2018
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ومن الممكن أيضا تخفيف أثر تقلبات التدفقات الرأسمالية الوافدة عن

الشكل البياني 8-4

طريق تعميق األسواق المالية المحلية .ففي شيلي ،على سبيل المثال،

تطوير المؤسسات واألسواق المالية

تمثل مؤسسات االستثمار المحلية حوالي نصف أصول القطاع المالي،

 -1عمق المؤسسات المالية2017 ،

وتوفر مصد ار أكثر استق ار ار لتمويل المقترضين المحليين .وبالمثل ،نجد

(المؤشر)

أن المستثمرين المحليين النشطين في ماليزيا يشترون كميات كبيرة من

متوسط االقتصادات المتقدمة

0,7

األسهم والسندات المحلية لدى لدى لجوء المستثمرين األجانب إلى

0,6
0,5

تسييل حيازاتهم – كرد فعل غالبا لالضطرابات العالمية (راجع IMF

0,4

.)2015

0,3

متوسط االقتصادات الصاعدة

0,2

ويتفاوت عمق المؤسسات المالية في المنطقة ولكن مجال التطوير
ورغم أن التطور المالي في المتوسط

اليمن
الجزائر
أذربيجان
أوزبكستان
السعودية
كازاخستان
إيران
عمان
قطر
الكويت
اإلمارات
البحرين
موريتانيا
السودان
طاجيكستان
قيرغيزستان
باكستان
جيبوتي
مصر
أرمينيا
جورجيا
تونس
لبنان
األردن
المغرب

كبير (الشكل البياني .)8-4

12

0,1

أعلى في البلدان المصدرة للنفط منه في البلدان المستوردة للنفط ،فإنه

البلدان المستوردة للنفط في الشرق

يقل في معظم هذه البلدان عن متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة،

األوسط وآسيا الوسطى

كما يقل في كل البلدان عن متوسط االقتصادات المتقدمة.

صفر

البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

المصادر :مؤشر التطور المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق

النقد الدولي.

وتتمثل الفجوات األكبر في درجة السيولة السوقية وحجم المؤسسات
االستثمارية المحلية .ورغم ارتفاع رأس المال السوقي في بعض

 -2نسبة األسهم المتداولة في البورصة

البلدان ،فإن حجم التداول في أسواق األوراق المالية منخفض للغاية

()%

70

مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة األخرى – باستثناء المملكة

متوسط االقتصادات المتقدمة

العربية السعودية – مما يرجع إلى ضيق قاعدة المستثمرين في تلك

60

متوسط االقتصادات الصاعدة

50

البلدان .وتعكس ضآلة حجم مؤسسات االستثمار المحلية بدورها هيمنة

40

البنوك على القطاع المالي 13.ويمكن أن يساعد تطوير األسواق المالية

30

اإلقليمية (مثل سوق األسهم المشتركة في بلدان البلطيق) في توسيع

20

قاعدة المستثمرين.

10
مصر

باكستان

تونس

األردن

المغرب

لبنان

السعودية

اإلمارات

12

قطر

السندات الحكومية وإصدار سندات بآجال استحقاق متفاوتة بصفة

إيران

العائد الحكومي – الذي يتم إنشاؤه بالتدرج في مد آجال استحقاق

عمان

األوسط وآسيا الوسطى

البحرين

سوق السندات الحكومية وزيادة درجة سيولتها .ويمكن استخدام منحنى

البلدان المستوردة للنفط في الشرق

كازاخستان

ويمكن للحكومات تشجيع تطوير األسواق المالية من خالل تعميق

صفر

البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

المصادر :البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

يستند المؤشر إلى حجم رأس المال في سوق األسهم ،واألسهم المتداولة ،وسندات الدين

13

في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تعد أسواقها المالية هي األعمق على مستوى

المنطقة ،تمثل أصول المؤسسات االستثمارية المحلية – التي تتكون من صناديق معاشات

الدولية الحكومية ،ومجموع سندات دين الشركات المالية وغير المالية (راجع دراسة

التقاعد وصناديق االستثمار وشركات التأمين – أقل من نصف إجمالي الناتج المحلي .وفي

.)Svirydzenka 2016

المقابل ،تتجاوز أصول المؤسسات االستثمارية  %100من إجمالي الناتج المحلي في شيلي
وماليزيا.
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دورية – كمؤشر قياسي لتسعير سندات الشركات (راجع دراسة IMF

الحوكمة

.)2013

1

 -1قوة الحقوق القانونية

2

(مؤشر ،صفر (أداء ضعيف) إلى ( 12أداء قوي) على المقياس)2018 ،

ويعد إدراج بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤخ ار في المؤشر العالمي

للسندات السيادية خطوة جديرة بالترحيب نظ ار ألنها قد تساعد في
توسيع نطاق قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة السوقية .غير أن ذلك

7,0

قد يؤدي أيضا إلى زيادة التقلبات السوقية نظ ار ألن المستثمرين

6,0

المرتبطين بمؤشرات معيارية أكثر حساسية تجاه العوامل العالمية

5,0

(راجع دراسة  )Cerutti, Classens, and Puy 2015على غرار

4,0

المالحظ في الفترات األخيرة التي شهدت خروج التدفقات الرأسمالية

3,0

من األسواق الصاعدة (راجع دراسة  ،)IMF 2019bوهو ما يؤكد

2,0
1,0

ضرورة توسيع نطاق قاعدة المستثمرين المحليين.
متوسط اقتصادات
األسواق الصاعدة

وتعد سيادة القانون شرطا أساسيا لتطوير األسواق المالية – فتعزيز
الحماية القانونية من شأنه التشجيع على زيادة المشاركة في األسواق،

مما يتيح نمو األسواق المالية تلقائيا (راجع دراسة Chami,

متوسط
البلدان المستوردة متوسط بلدان
الشرق
االقتصادات للنفط في الشرق
األوسط وآسيا األوسط وآسيا
المتقدمة
الوسطى
الوسطى

البلدان المصدرة

0,0

للنفط في الشرق
األوسط وآسيا
الوسطى

المصادر :قاعدة بيانات تقرير ممارسة أنشطة األعمال لدى البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق

 .)Fullenkamp, and Sharma 2009لذلك فمن الضروري

النقد الدولي.

مواصلة تعزيز النظم القانونية التي تعد متأخرة عن متوسطات البلدان

1

ينبغي توخي الحرص في استخدام المؤشرات نظ ار ألنها مشتقة من بيانات قائمة على تصورات ،وألن

2

ال تتوافر بيانات عن فترات الثقة لهذا المؤشر.

التقديرات تعكس األداء النسبي وليس األداء المطلق.

النظيرة (الشكل البياني  .)9-4وتعد الجهود األخيرة التي قامت بها
البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة لتحديث

 -2سيادة القانون
(المؤشر( 2,5- ،ضعيف) إلى ( 2,5قوي) حسب أداء الحوكمة)
3

قوانين اإلفالس خطوة جديرة بالترحيب .ومن شأن وضع قوانين حول

1,5

استخدام الضمانات اإلضافية أن يساعد على تخفيض تكلفة

1,0

المعامالت وتيسير اإلقراض.

0,5
0,0
0,5-

متوسط
متوسط اقتصادات البلدان المصدرة
االقتصادات األسواق الصاعدة للنفط في الشرق
المتقدمة

األوسط وآسيا
الوسطى

متوسط بلدان
الشرق
األوسط وآسيا
الوسطى

المصادر :مؤشرات الحوكمة العالمية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

3

للنفط في الشرق
األوسط وآسيا
الوسطى

تعكس نطاقات التقديرات فترة ثقة بنسبة  ،%90بينما تعد فترات الثقة الخاصة بالمجموعات النظيرة

متدنية للغاية.
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1

اإلطار  :1-4التدفقات الرأسمالية الخارجة من منطقتي  MENAPو CCA
تراجعت التدفقات الرأسمالية الخارجة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ) (MENAPومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ) (CCAمنذ
منتصف األلفينات .ومع هبوط أسعار النفط ،بلغ صافي مشتريات البلدان
المصدرة للنفط من األصول األجنبية أدنى مستوياته في  2016-2015نتيجة
عمليات التصرف في األصول األجنبية في الجزائر والعراق والمملكة العربية
السعودية .وفي الجزائر والعراق ،كان هذا التراجع في مجمله نتيجة حدوث
انخفاض في االحتياطيات الرسمية ،بينما في المملكة العربية السعودية نجد أن
أنواعا أخرى من التدفقات الخارجة عوضت تراجعا أكبر في االحتياطيات .ومنذ
ذلك الحين ،سجلت مشتريات األصول األجنبية تعافيا طفيفا ،حيث تنفق البلدان
المصدرة للنفط عائداتها النفطية في تلبية االحتياجات الداخلية.

البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وآسيا الوسطى:
صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة

( %من إجمالي الناتج المحلي)

المتوسط المرجح
الوسيط
متوسط أسعار النفط الفورية (المقياس األيمن)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

كذلك قامت البلدان المستوردة للنفط بالحد من اقتناء األصول األجنبية بدرجة
كبيرة ،حيث هبط الوسيط من  %3,6من إجمالي الناتج المحلي في -2000
 2009إلى  %1,5من إجمالي الناتج المحلي في  .2018-2010ويرجع هذا
االتجاه العام لتخفيض حجم األصول األجنبية بوتير تكاد تكون متواصلة في
لبنان وحاالت تراجع متفرقة في مصر وباكستان ،على سبيل المثال ،حيث تفاقمت
مواطن الضعف على المستوى المحلي.

الشكل البياني 1-1-4

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

وبجانب االحتياطيات الرسمية ،يمكن أن تمثل األصول الخاصة كذلك هامش
أمان في حالة حدوث توقف مفاجئ في التدفقات الرأسمالية الوافدة أو غير ذلك
وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط.
من الصدمات التي يتعرض لها ميزان المدفوعات .وقد يقوم المقيمون ببيع
األصول األجنبية الستغالل الفرص المتاحة في السوق المحلية .لذلك فإن تراجع مراكمة األصول األجنبية قد يزيد من مواطن الضعف الناجمة عن تقلبات
التدفقات الوافدة .وينطبق ذلك خصوصا على البلدان المستوردة للنفط حيث تكون مراكز األصول األجنبية الصافية سالبة.
ملحوظة :متوسط أسعار النفط الفورية هو متوسط أسعار خام برنت المملكة المتحدة

1

إعداد سيرجيجس ساكسونوفس.
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1

اإلطار  :2-4محركات تدفقات الحافظة الوافدة – عوامل الدفع

وضعنا نموذجا تقديريا لعوامل الجذب والدفع استنادا إلى بيانات السالسل الزمنية المقطعية لمجموعة من البلدان تشمل  11بلدا من منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى و 29اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة خالل الفترة  .2018-1990واتساقا مع

دراسة ) ،Eichengreen, Gupta, and Masetti (2018توصلنا إلى أن تدفقات الحافظة الوافدة تحركها في الغالب عوامل الدفع العالمية – مؤشر تقلب

بورصة شيكاغو لعقود الخيار الذي يعكس أجواء عدم اليقين العالمية ،وسعر الفائدة األمريكي الحقيقي (مؤشر بديل لألوضاع المالية العالمية) .غير أن تأثير
عوامل الجذب يختلف في بلدان منطقتي  MENAPو  CCAعنه في اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى .فتدفقات الحافظة الواردة إلى المنطقة يقع عليها

تأثير مضاعف تقريبا نتيجة التغيرات في أجواء عدم اليقين العالمية مقارنة بالبلدان األخرى .ويمكن عزو ذلك إلى ضعف مستوى الشفافية نسبيا في الحكومات
والشركات بالمنطقة ،مما يؤدي إلى زيادة التدفقات الخارجة أثناء األزمات (راجع دراسة .)Gaston Gelos and Wei 2005
وتوصلنا أيضا إلى أن تدفقات الحافظة

الجدول  : 1-2-4تأثير عوامل الدفع على تدفقات الحافظة الوافدة/إجمالي الناتج المحلي2018-1990 ،

الوافدة إلى المنطقة تعتمد على أسعار

النفط .أوال ،أسعار النفط المرتفعة تؤدي
إلى زيادة تدفقات الحافظة الوافدة إلى

المنطقة من خالل تحسين نمط مخاطرها

على األرجح .ثانيا ،أسعار النفط المرتفعة

تخفف أثر األوضاع المالية العالمية .وقد

يرجع ذلك ألن بعض التدفقات الرأسمالية
الوافدة إلى بلدان المنطقتين هي تدفقات
إقليمية – أي تدفقات من البلدان المصدرة

للنفط التي تتأثر أوضاع السيولة بها أكثر
بأسعار النفط منها بالسياسة النقدية
األمريكية (راجع دراسة .)IMF 2017b
فعلى سبيل المثال ،يشير المسح المنسق

لوغاريتم مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار
سعر الفائدة األمريكي الحقيقي
لوغاريتم سعر النفط الحقيقي
لوغاريتم مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار* متغير صوري لمنطقة الشرق األوسط وآسيا
الوسطى
سعر الفائدة األمريكي الحقيقي* متغير صوري لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
سعر الفائدة األمريكي الحقيقي* لوغاريتم سعر النفط الحقيقي
المصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

()1/
اقتصادات األسواق
الصاعدة

()2/
منطقة  MENAPومنطقة
القوقاز وآسيا الوسطى

–*0,592
()0,319
–***0,145
()0,051

–**1,267
()0,518
–^0,713
()0,528
*0,765
()0,380

–*1,298
()0,698
**0,192
()0,072

^0,211
()0,131

 /1تتضمن جميع االنحدارات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتأخر ،والمؤشر المركب المتأخر للمخاطر ،ومتغيرات صورية لألزمة المالية العالمية ،وآثار قطرية ثابتة.
 /2األخطاء المعيارية الثابتة المجمعة على مستوى البلدان تظهر بين أقواس.

.p*** < 0.01, p** < 0.05, p* < 0.1, p^ < 0.2

الستثمارات الحافظة إلى أن ثلثي خصوم الحافظة على األقل في البحرين هي في حيازة اقتصادات أخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

1

إعداد لين جو.
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 -5مؤسسات المالية العامة والنتائج المالية
تواجه بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تحديات مالية

*

الشكل البياني 1-5

أرصدة المالية العامة الكلية 2019-2008

جسيمة وسط أجواء من تقلب أسعار النفط وضعف النمو والصراعات.

( %من إجمالي الناتج المحلي ،متوسطات مرجحة)

وأفضى ضعف مؤسسات المالية العامة إلى افتقار اإلنفاق إلى الكفاءة

بلدان  MENAPالمصدرة للنفط
بلدان  MENAPالمستوردة للنفط
بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
الشرق األوسط وآسيا الوسطى

من عدة أوجه ،وارتفاع الدين وتزايد العجز ،وانتهاج سياسات مالية

مسايرة لالتجاهات الدورية ،وال سيما في عدد من بلدان منطقة الشرق

20
15

األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ( .)MENAPويمكن

10

المساعدة على تخفيف مواطن الضعف المذكورة بمرور الوقت من

5

توقعات

خالل تحسين شفافية المالية العامة ،ووضع أطر للمالية العامة

صفر

متوسطة األجل تتسم بالمصداقية ،وتقوية اإلدارة المالية العامة ،وتعزيز

5-

عمليات تحصيل المشـتريات ،والتحول نحو اعتماد قواعد للمالية العامة.

102019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

التحديات

2008

محدودية الخيارات أمام سياسة المالية العامة أحد

15-

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة = MENAP :منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
طرية على أساس إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي.
األوزان الترجيحية الُق ْ

تراجعت أرصدة المالية العامة بصورة حادة في معظم بلدان الشرق
األوسط وآسيا الوسطى منذ بدء األزمة المالية العالمية في 2008

تزايد التوترات االجتماعية في بعض البلدان (راجع الفصل بعنوان

(الشكل البياني  .)1-5وتقلصت الهوامش الوقائية المالية كما ازدادت

"التطورات العالمية").

أعباء الدين العام نتيجة لآلثار السلبية من اجتماع عوامل انخفاض

وتواجه بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
المستوردة للنفط بصفة خاصة مستويات عالية من الديون العامة التي
أصبحت تكاليف تمويلها اآلن أحد مصادر الضغوط الحادة على
المالية العامة (راجع الفصل  .)2وظلت سياسات المالية العامة في
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة
للنفط مسايرة لالتجاهات الدورية بشكل كبير 1،ألسباب منها االستجابة

النمو ،والصدمات التي شهدتها أسعار النفط ،وتزايد االحتياجات إلى
اإلنفاق ،وخاصة في البلدان المتأثرة باالنتفاضات العربية.
وظهرت مواطن ضعف في المالية العامة برغم الجهود التي ُب ِذَلت

مؤخ ار لضبط األوضاع في مختلف بلدان المنطقة .وأدى هذا األمر

تعرض كثير من البلدان لمخاطر أجواء عدم اليقين الخارجية ،بما
إلى ُّ

لتقلب أسعار النفط الدولية (راجع الفصل  ،)1بينما تقوم بعض بلدان
القوقاز وآسيا الوسطى ،وال سيما تلك المصدرة للنفط ،بالسحب من
هوامشها الوقائية المالية لتخطي التحديات التي تعوق النمو (راجع
الفصل .)3

فيها تلك المرتبطة بتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي والتوترات
التجارية ،ووقوعها تحت ضغوط محلية نتجت عن التباطؤ المتوقع في
معدالت النمو ،والحاجة إلى الحفاظ على العدالة بين األجيال ،وإلى

*إعداد تشاوؤ ِ
تشن ،وموسيه سو ،وإيوليا تيودورو ،وقدم المساعدة البحثية القيمة هورهيه دي ليون ميراندا.
1

أكدت دراسة ) ،Manasse (2006ودراسة ) ،Alesina, Campante and Tabellini (2008أن سياسة المالية العامة المسايرة لالتجاهات الدورية دون المستوى األمثل بطبيعتها ويمكن أن

تفضي إلى تفاقم تقلبات الدورة االقتصادية وزيادة عدم االستقرار االقتصادي الكلي.
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وفي المرحلة المقبلة ،ستواجه بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى التحدي الصعب في الحد
من مواطن الضعف في المالية العامة من أجل تعزيز الصالبة
االقتصادية والعمل في الوقت ذاته على تقوية النمو األعلى واألكثر
احتواء من خالل اإلصالحات الهيكلية .وتزداد صعوبة هذا التحدي
نتيجة تصاعد أجواء عدم اليقين المحيط بالنمو والتجارة على مستوى
العالم ،في حين أن احتماالت انخفاض أسعار النفط وزيادة تقلبها
ستؤثر على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
المصدرة للنفط بصفة خاصة.

و( )2بناء الصالبة من خالل تعزيز قدرة سياسة المالية العامة على
تحقيق استقرار االقتصاد ،و( )3تحسين وضوح مسار سياسة المالية
العامة عن طريق الحد من تقلبها.

ضعف مؤسسات المالية العامة في الشرق األوسط وآسيا
الوسطى
يبدو من المقاييس المستخدمة في المقارنة أن مؤسسات المالية العامة
الرئيسية في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى أضعف من نظيراتها ،وإن كانت
االختالفات اإلقليمية تدل على وجود فروق كبيرة (الشكل البياني -5

ومن شأن ضمان تمتع مؤسسات المالية العامة بمستوى جيد من
التطور والمصداقية أن يساعد على تخفيف عبء تصحيح األوضاع،

.)2

بينما يسهم كذلك في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة على
أساس دائم 2.على سبيل المثال ،تقترن سياسة المالية العامة المسايرة
لالتجاهات الدورية في البلدان النامية بانخفاض مستوى جودة

وبصفة خاصة ،يجد التحليل أن بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط تتمتع بمستوى أقل بكثير من
شفافية الميزانية مقارنة بغيرها من البلدان المصدرة للنفط ،وأن هذه
المقاييس لم تتحسن في كل من الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية
4
السعودية خالل الفترة بين  2012و( 2017الشكل البياني .)3-5
وعلى العكس من ذلك ،تحسنت مستويات شفافية الميزانية بصورة
ملموسة في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

مؤسسات المالية العامة (دراسة Frankel, Vegh, and Vuletin
 .)2013وعدم وجود أطر مصممة جيدا للمالية العامة يضع مصاعب
أمام البلدان في االلتزام بتحقيق أهداف احت ارزية للدين على امتداد
الدورة االقتصادية (تقرير  ،)OECD 2015بينما يؤدي انخفاض
درجة شفافية المالية العامة وضعف مستوى جودة عمليات تحصيل

وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط خالل السنوات
األخيرة ،وإن كانت مستوياتها منخفضة نسبيا .ويبدو أن هناك عالقة
ارتباط موجب بين تحسين شفافية الميزانية وتعبئة اإليرادات (الشكل
البياني .)4-5

المشتريات إلى عدم الكفاءة من أوجه متعددة وتحقيق نتائج أسوأ على
صعيد المالية العامة (دراسة  ،Jarvis and others 2019قيد
اإلصدار) .وعلى العكس من ذلك ،فمن خالل زيادة مصداقية سياسة
المالية العامة وصعوبة االبتعاد عن السياسات المالئمة ،تقترن أطر
المالية العامة متوسطة األجل ذات المصداقية بنجاح الضبط المالي
3
(دراسة .)IMF 2010

ويسجل معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان المصدرة للنفط مستويات متدنية للغاية من اإليرادات
الضريبية غير المرتبطة بالموارد وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى
إيراداتها الكبيرة من الموارد .وتعاني النظم الضريبية في بلدان الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط من

وعلى هذه الخلفية ،ينظر هذا الفصل في الفجوات التي تشوب
مؤسسات المالية العامة في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
ويضع تقديرات لتأثير مؤسسات المالية العامة على النتائج المالية.
ويشدد التحليل على دور مؤسسات المالية العامة في ( )1تعزيز
االنضباط المالي وضمان استم اررية األوضاع على المدى الطويل،

ضعف طبيعتها التصاعدية والتعقيد الناتج عن تعدد اإلعفاءات
والمعدالت الضريبية ،مما يزيد من صعوبة إدارة الضرائب (دراسة
5
.)Jewell and others 2015

 2المقصود بمؤسسات المالية العامة هو الترتيبات التنظيمية واإلجرائية التي تُتخذ من خاللها
الق اررات بشأن أمور المالية العامة ،أو التي تقدم مدخالت في صنع هذه الق اررات.

 4تُقاس الشفافية باستخدام "مؤشر الميزانية المفتوحة" ،المتوافر عن السنتين  2012و،2017
وتقتصر تغطيته على الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية على مستوى بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط.

 3أطر المالية العامة متوسطة األجل ( )MTFFتشمل آليات صياغة األهداف المالية لسنوات
متعددة وضمان الفعالية في التنفيذ.

ُيستخدم مؤشر بديل لمؤسسات تعبئة اإليرادات ،لكن نتيجة لمحدودية البيانات المتوافرة ،ال
يشمل التقييم سوى خمسة بلدان من المنطقة (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وموريتانيا والمغرب)
تتسم بأداء أضعف قليال من نظيراتها.

5
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الشكل البياني 2-5

مؤشرات مؤسسات المالية العامة

(المؤشر 100 ،األفضل)

 -2بلدان  MENAPالمستوردة للنفط

 -1بلدان  MENAPالمصدرة للنفط
مؤشر الميزانية المفتوحة

مؤشر الميزانية المفتوحة

إطار المالية العامة متوسط األجل

إطار المالية العامة متوسط األجل

المشتريات

المشتريات

ضوابط اإلدارة المالية العامة

ضوابط اإلدارة المالية العامة

 -4الدول الهشة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 -3بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
مؤشر الميزانية المفتوحة

مؤشر الميزانية المفتوحة

إطار المالية العامة متوسط األجل

إطار المالية العامة متوسط األجل

المشتريات

المشتريات

ضوابط اإلدارة المالية العامة

ضوابط اإلدارة المالية العامة

المصادر :برنامج اإلنفاق العام والمسؤولية المالية ،ومبادرة الميزانية المفتوحة ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :مبادرة الميزانية المفتوحة وإطار المالية العامة متوسط األجل وضوابط اإلدارة المالية العامة مربوطة بمؤشر =  ،100حيث  4هي أفضل درجة .وبالنسبة لمؤشر المشتريات ،حيث  1هي أفضل درجة ،فهو مربوط
بمؤشر  .100ومجمالت بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة والمستوردة للنفط مستبعدا منها الدول الهشة .وتتضمن الدول الهشة في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى كال من أفغانستان
وجيبوتي والعراق ولبنان وليبيا والصومال والسودان وسوريا وطاجيكستان واليمن.
 =AE/G20االقتصادات المتقدمة/مجموعة العشرين؛  =EMاألسواق الصاعدة؛  =MENAP OIبلدان  MENAPالمستوردة للنفط؛  =OOEالبلدان األخرى المصدرة للنفط؛  =MENAP OEبلدان  MENAPالمصدرة للنفط؛
 =Fragilesالدول الهشة؛  =MCD fragile statesالدول الهشة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى؛  =EMEUأوروبا الصاعدة؛  =CCAبلدان القوقاز وآسيا الوسطى.

مجلس األمة قانون الميزانية السنوية) .وبالمثل ،تحصل بلدان الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط على

وتحصل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
المصدرة للنفط على درجات أعلى من البلدان األخرى المصدرة للنفط
في مؤشر إطار المالية العامة متوسط األجل ،الذي يتضمن اعتماد
منظور يغطي سنوات متعددة في التخطيط للمالية العامة ،وسياسة
اإلنفاق وإعداد الميزانية 6.غير أن هذا األداء األقوى ال يعني بالضرورة
أن أطر المالية العامة متوسطة األجل أقوى ،ألنه يرجع بشكل كبير
إلى عناصر مواتية في أطر كل من الجزائر (حيث يوجد وضوح كبير
الملتزم بها) والكويت (حيث يفحص
في مسار األموال المتوافرة للنفقات ُ

درجة عالية في مؤشر إطار المالية العامة متوسط األجل نتيجة اعتماد
أطر أفضل في بلدين وحسب هما األردن والمغرب .وعلى العكس من
ذلك ،يحصل معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى على درجات جيدة
فيما يخص إطار المالية العامة متوسط األجل.
ويتسم أداء البلدان في الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،وال سيما بلدان
القوقاز وآسيا الوسطى ،بالضعف في مجال عمليات تحصيل

صاعدة وبلدان منخفضة الدخل .ومن بين  31بلدا في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى،
ال تتوافر سوى بيانات  23بلدا.

 6يستند مؤشر إطار المالية العامة متوسط األجل إلى تقييمات "برنامج اإلنفاق العام
والمسؤولية المالية" ( .)PEFAوتغطي هذه التقييمات  115بلدا ،معظمها اقتصادات أسواق
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فضال على ذلك ،بينما تقوم قواعد المالية العامة بدور بارز في البلدان
النظيرة ،بما فيها البلدان األخرى المصدرة للنفط ،لم يعتمد قواعد مالية
سوى ربع بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

المشتريات العامة لكنها تحصل على درجة مرتفعة نسبيا عند مقارنتها
باقتصادات األسواق الصاعدة فيما يخص مقاييس اإلدارة المالية
العامة .ومع هذا ،تواجه الدول الهشة والبلدان المتأثرة بالصراعات
عموما تحديات جسيمة تعوق إعداد مؤسسات قوية ترتكز عليها المالية
العامة .وبصرف النظر عن صعوبة تسيير سياسة المالية العامة في
االقتصادات المتأثرة بالصراعات ،يرجع هذا األمر إلى القدرات اإلدارية
المحدودة فيها (دراسة .)IMF 2017

والقوقاز وآسيا الوسطى (الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران
وكازاخستان وباكستان) وخاصة قاعدة رصيد الميزانية أو قاعدة الدين
ف مستوى االمتثال لقواعد المالية العامة
(الشكل البياني َ .)5-5
وض ُع َ
وعَّدَلت كل من
من جراء ارتفاع اإلنفاق وتراجع جهود تعبئة اإليراداتَ .
أرمينيا وجورجيا قواعدها المالية ،بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من
خالل المساعدة التي يقدمها لتنمية القدرات ،للحد من التحيز لمسايرة

وتشير التقييمات التي أجراها خبراء الصندوق ألوجه التحسن في
مؤسسات المالية العامة ،والمكملة للنتائج التي يخُلص إليها الشكل
البياني  ،2-5إلى أن ما يزيد على  %80من بلدان القوقاز وآسيا
الوسطى ونصف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

االتجاهات الدورية وتجنب التصحيح المفاجئ ألوضاع المالية العامة،
مع زيادة المرونة (اإلطار  .)1-5وتخطط الصومال لتطبيق قاعدة
للدين.

وباكستان المصدرة للنفط لديها أطر متوسطة األجل للمالية العامة
(الجدول  .)1-5وال يوجد إطار رسمي متوسط األجل للمالية العامة
في غالبية بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
المستوردة للنفط .وبينما معظم هذه البلدان مرتبط ببرنامج يدعمه
الصندوق ،قد ال يكون ذلك كافيا كركيزة لسياسة المالية العامة من
منظور متوسط األجل.
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التغير في مؤشر الميزانية المفتوحة2017-2012 ،

(مؤشر)

بقية العالم

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

مؤشر الميزانية المفتوحة 2017

الجدول 1-5

مسح :إطار المالية العامة متوسط األجل والقواعد المالية في بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى

البلدان المصدرة للنفط
البلدان المستوردة للنفط
بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
الدول الهشة
المجموع

عدد
البلدان

أطر المالية العامة
متوسط األجل الموجودة

الحكومة/جهاز
رقابة مستقل

قواعد المالية
العامة

8
6
6
7
27

50,0
33,3
83,3
28,6
48,1

50,0
33,3
50,0
28,6
40,7

2
1
4
2
9

( %من المجموعة)

(عدد)

المصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ويختلف مستوى جودة األطر باختالف البلدان 7.وتعكس أوجه القصور

مؤشر الميزانية المفتوحة 2012

في أطر المالية العامة متوسطة األجل عدم اكتمال عملية التنفيذ أو

المصادر :مؤشر الميزانية المفتوحة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ضعفها ،مع تكرار الخروج عن األهداف المالية في عدد قليل من

كيف يمكن لمؤسسات المالية العامة التأثير على النتائج
المالية؟

بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان
القوقاز وآسيا الوسطى (الجزائر وإيران واألردن وباكستان

وطاجيكستان) .كذلك تقترن أوجه الضعف المذكورة في أطر المالية

ما مقدار المنفعة التي يمكن أن تعود على بلدان الشرق األوسط وشمال

العامة متوسطة األجل بارتفاع تقلب سياسة المالية العامة وتزايد أعباء

إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى من تقوية

الدين العام (مصر وباكستان).

مؤسسات المالية العامة؟ تشير التقديرات بوجه عام إلى أن النتائج

أجراه خبراء الصندوق ،يغطي تقييم إطار المالية العامة متوسط األجل نطاقا أوسع من مؤشر
إطار المالية العامة متوسط األجل.

 7على سبيل المثال ،بناء على مؤشر إطار المالية العامة متوسط األجل ،حصلت جورجيا
على أعلى الدرجات في الجوانب األربعة كلها ،بينما ال يوجد في مصر إطار رسمي متوسط
األجل للمالية العامة ،وتحصل على درجات ضعيفة في جميع الجوانب .وفي المسح الذي
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المالية في الشرق األوسط وآسيا الوسطى يمكن أن تتحسن بشكل
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مؤشر الميزانية المفتوحة وكفاءة النظم الضريبية2017-2015 ،

(مؤشر)

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

1

خطي (جميع البلدان)

المضافة وضريبة الدخل الشخصي 2017-2015
متوسط كفاءة ضريبة القيمة ُ

األسواق الصاعدة

ملموس في وجود مؤسسات أقوى ترتكز عليها المالية العامة (الشكل

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

البياني  ،6-5وراجع اإلطار  2-5لالطالع على مناقشة حول
المنهجية التجريبية المستخدمة) 8.وتحديدا ،يمكن تحسين النتائج

المالية باعتماد أفضل الممارسات 9في مجاالت شفافية المالية العامة،
وإطار المالية العامة متوسط األجل ،واإلدارة المالية العامة ،وتحصيل
المشتريات ،وذلك عن طريق زيادة إمكانات المساءلة والحد من إجراء

تغييرات استنسابية أو ذات دوافع سياسية في سياسة المالية العامة.
•

على  %4من إجمالي الناتج المحلي وما يقرب من  %5من

0,3

إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان

0,2

المصدرة للنفط غير األعضاء في مجلس التعاون ،على التوالي،

0,1
100

20
40
60
80
متوسط مؤشر الميزانية المفتوحة 2017-2015

صفر

تباطؤ وتيرة تراكم الدين العام على المدى المتوسط  -بما يزيد

مقارنة بمستوى الدين في الوقت الحالي.

صفر

•

على مستوى جميع بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

وباكستان المصدرة للنفط ،يمكن الحد من طبيعة سياسة المالية

المصادر :بيانات "شراكة الموازنة الدولية"؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

العامة المسايرة لالتجاهات الدورية بنسبة  ،%30ويمكن تخفيض
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تقلب إنفاق الحكومة بما يصل إلى  ،%19لتتحسن بالتالي

متوسط عدد قواعد المالية العامة العددية

إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة ككل.

(عدد قواعد المالية العامة لكل بلد في المنطقة الفرعية)

االقتصادات المتقدمة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى
البلدان األخرى المصدرة للنفط/األسواق الصاعدة/أوروبا الصاعدة

•

في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

المستوردة للنفط ،تتباطأ وتيرة تراكم الدين  -بنحو  %3,5من

إجمالي الناتج المحلي  -ويقل تقلب سياسة المالية العامة بنسبة

.%14

• وفي بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ،تتباطأ وتيرة تراكم الدين -

بنسبة  %2من إجمالي الناتج المحلي  -بينما تقل كثي ار طبيعة
سياسة المالية العامة المسايرة لالتجاهات الدورية بما يزيد على

 ،%20ويقل تقلب سياسة المالية العامة بنحو .%8

وتحسين مؤسسات المالية العامة يستغرق وقتا وربما واجه عقبات

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :يختلف أساس المقارنة بين األسواق الصاعدة من منطقة فرعية إلى أخرى ضمن منطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى.
 = MENAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
8

تنتج عن القدرات اإلدارية والقيود السياسية .وتحسنت أطر المالية

العامة متوسطة األجل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

نظ ار للمخاوف بشأن صغر حجم العينة وتعدد العالقات الخطية فيها ،تُجرى انحدارات

9

اعتماد أفضل الممارسات سيعني تحسين أداء مؤسسة المالية العامة في البلد المعني إلى

مستوى مؤسسة ترتكز عليها المالية العامة وتعمل وفق أفضل الممارسات في اقتصاد نظير.

منفصلة لكل مؤسسة من مؤسسات المالية العامة على حدة وال تُجمع نتائجها .وتتسم النتائج
بأنها منافية للواقع مع بقاء الظروف األخرى دون تغيير.
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وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة  %10على

الشكل البياني 6-5

مدى أربع سنوات ،بينما استغرق تحسين هذه األطر أكثر من خمس

آثار جودة مؤسسات المالية العامة على النتائج المالية

سنوات في بلدان أخرى .وبالتالي ،لن يتسنى جني المنافع الكبيرة التي

 -1األثر على االنضباط

تقترن بتعزيز مؤسسات المالية العامة إال على المدى المتوسط أو

(التغيرات المحتملة في الدين العام بينما تعمل البلدان على تحسين مؤسسات المالية العامة)
صفر

قواعد مالية عددية ،إذا صاحبتها قواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ،

6-

سيقترن بانخفاض درجة مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات

بلدان
القوقاز
البلدان
وآسيا المستوردة
الوسطى
للنفط

الدورية .وبالمثل ،تقترن زيادة الشفافية وأطر المالية العامة متوسطة

البلدان
المصدرة
للنفط

اإلدارة المالية العامة

األجل ذات المصداقية بتعزيز تعبئة اإليرادات المحلية غير المرتبطة

 2أثر تحقيق االستقرار

بالموارد الطبيعية (راجع اإلطار .)2-5

بلدان
القوقاز البلدان
وآسيا المستوردة
الوسطى للنفط

بلدان
القوقاز
البلدان
البلدان
آسيا
و
المستوردة المصدرة
الوسطى
للنفط
للنفط
إطار المالية العامة متوسط األجل

البلدان
المصدرة
للنفط

8-

التغيرات في الدين العام

وتشير نتائج استخدام عينة تضم عددا أكبر من البلدان إلى أن اعتماد

4-

( %من إجمالي الناتج المحلي)

الطويل.

2-

مؤشر الميزانية المفتوحة

(احتمال الحد من مسايرة اإلنفاق الحكومي لالتجاهات الدورية نتيجة عمل البلدان على
تحسين مؤسسات المالية العامة)

التغيرات في الطبيعة المسايرة لالتجاهات الدورية

تعزيز االنضباط المالي

صفر
51015-

المعني واالقتصادات األفضل أداء) ،واعتماد أطر للمالية العامة

()%

إن تحسين شفافية المالية العامة (عن طريق سد الفجوة بين االقتصاد

20-

متوسطة األجل ذات مصداقية ،وتقوية نظم اإلدارة المالية العامة ،كلها

بلدان
القوقاز
البلدان
وآسيا المستوردة
الوسطى
للنفط

عوامل من شأنها أن تساعد على تخفيف وتيرة تراكم الدين العام ،مما

يساعد بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

اإلدارة المالية العامة

المستوردة للنفط على احتواء أعباء الديون الكبيرة ويساعد بلدان الشرق

البلدان
المصدرة
للنفط

*

بلدان
القوقاز
وآسيا
الوسطى

البلدان
البلدان
المستوردة المصدرة
للنفط
للنفط

إطار المالية العامة متوسط األجل

بلدان
القوقاز
وآسيا
الوسطى

البلدان
المستوردة
للنفط

البلدان
المصدرة
للنفط

25-

مؤشر الميزانية المفتوحة

 3أثر وضوح المسار

(احتمال الحد من مسايرة اإلنفاق االستنسابي نتيجة لقيام البلدان بتحسين مؤسسات المالية العامة)

األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان المصدرة للنفط على مواصلة ضبط

صفر

أوضاع المالية العامة لديها بالتدريج .وتحديدا ،يمكن خفض تراكم

5-

يمكن خفضه في قطر والمملكة العربية السعودية بمقدار  %5من

إجمالي الناتج المحلي .وبينما أعباء الديون آخذة في الزيادة في مصر

بلدان
القوقاز
البلدان
وآسيا
المستوردة
الوسطى
للنفط

ولبنان وباكستان ،يمكن إبطاء تراكم الدين العام بنحو  %4من إجمالي

المشتريات

الناتج المحلي .ويمكن إبطاء تراكم الدين بنسبة  %2من إجمالي الناتج

البلدان
المصدرة
للنفط

بلدان
القوقاز
البلدان
البلدان
وآسيا المستوردة المصدرة
الوسطى
للنفط
للنفط
إطار المالية العامة متوسط األجل

*

بلدان
القوقاز
وآسيا
الوسطى

20البلدان
المستوردة
للنفط

البلدان
المصدرة
للنفط

()%

15-

التغيرات في درجة التقلب

وعمان بما يصل إلى  %4,5و %6من إجمالي
الدين في الجزائر ُ
الناتج المحلي ،على التوالي ،مقارنة بمستويات ديونهما الحالية ،بينما

10-

25-
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المصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :الم ِ
عامالت المبلغة لها داللة عند نطاقات الثقة من .%99-%90
ُ
*ليس لتأثير هذه المؤشرات أي داللة إحصائية .ويرتبط أثر االنضباط بتراجع إجمالي الدين العام .وأثر تحقيق االستقرار

المحلي ،في المتوسط ،في أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان

من خالل تحسين مستوى الشفافية وتقوية اإلدارة المالية العامة ،فضال

يرتبط بالحد من مسايرة اإلنفاق الحكومي لالتجاهات الدورية .وأثر وضوح المسار يرتبط بالحد من تقلب اإلنفاق االستنسابي.

على وضع إطار للمالية العامة متوسط األجل ذي مصداقية.

كذلك فإن تقوية االنضباط المالي يمكن أن يعود بالمنفعة على البلدان
الهشة بصرف النظر عن محدودية قدراتها .ويمكن إبطاء تراكم الدين
في العراق ولبنان والسودان واليمن بنحو  %6من إجمالي الناتج
المحلي.
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الحد من مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية

إجراءات الميزانية الداخلية وكذلك عمليات تدقيق عالية الجودة وشاملة

للقواعد واإلجراءات .وبصفة خاصة ،يمكن تخفيض الدين العام بما

إن تحسين شفافية دورة الميزانية واعتماد إطار للمالية العامة متوسط
األجل يتسم بالمصداقية يقلل كذلك من مسايرة سياسة المالية العامة
لالتجاهات الدورية ،مما يساعد على استقرار االقتصاد 10.وهذا بصفة
خاصة هو حال بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان المصدرة للنفط وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى .ويمكن الحد
من مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية بما يزيد على
 %30مقارنة بالدرجة التي شهدتها الجزائر وقطر والمملكة العربية
السعودية في السنوات األخيرة .وبالفعل ،فمن خالل الحد من ضغوط

يتراوح بين حوالي  %3,5-%3من إجمالي الناتج المحلي في بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة

والمستوردة للنفط من خالل تقوية الضوابط على اإلدارة المالية العامة

– كالحد من بيانات النفقات خارج الميزانية غير المبلغ عنها ،وتحسين
كفاءة المدفوعات الضريبية ،وتعزيز مراقبة المخاطر المالية من

المؤسسات العامة  -بما يتماشى مع معايير أفضل الممارسات.

التحول إلى قواعد مالية مصممة بدقة

زيادة اإلنفاق أو خفض الضرائب أثناء فترات االنتعاش االقتصادي،
يسهم إطار المالية العامة متوسط األجل الذي يتسم بالمصداقية في

تشير األدلة التجريبية إلى أن قواعد المالية العامة المصممة تصميما

تمكين صناع السياسات من تنفيذ سياسة مالية معاكسة لالتجاهات
الدورية والحد من التحيز للعجز .وإلطار المالية العامة متوسط األجل
دور أيضا في زيادة الوعي بإجراءات السياسات التي تزعزع االستقرار
على المدى المتوسط وإلقاء الضوء على الحاجة إلى إجراءات قابلة
لالستمرار .وبالمثل تستطيع أذربيجان وأوزبكستان أن تقلال من مسايرة
سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية بما يزيد على .%20

الميزانية وقواعد النفقات أنسب للحد من مسايرة االتجاهات الدورية مع

تحسين وضوح مسار سياسة المالية العامة

وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط ،قد يساعد اعتماد

جيدا يمكن أن تدعم االنضباط المالي وتعزز قدرة سياسة المالية العامة

على تحقيق االستقرار .وفي حالة بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط التي تواجه تقلبات في أسعار

النفط وتعاني من تراجع هوامشها الوقائية المالية ،قد تبدو قواعد رصيد
ضمان تحقيق العدالة بين األجيال .وفي حالة بلدان الشرق األوسط

قواعد رصيد الميزانية وقواعد الدين على احتواء االرتفاع السريع في

يمكن زيادة الوضوح في مسار سياسة المالية العامة من خالل تحسين
مؤسسات المالية العامة ،وخاصة شفافية دورة الميزانية ونظم تحصيل
المشتريات ،مما يؤدي بدوره إلى الحد من تقلب اإلنفاق الحكومي
االستنسابي .وتوجد إمكانية للحد من تقلب سياسة المالية العامة في
وعمان بنحو  .%10وهناك احتماالت بتحقيق منافع أكبر
البحرين ُ
بكثير من زيادة الشفافية وتحسين نظم المشتريات في بلدان الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط (مصر
وموريتانيا وباكستان) وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان

الدين العام بينما يسمح بتحرك سياسة المالية العامة في مواجهة
الصدمات (راجع اإلطار .)1-5
ومع هذا ،ال ُيرجح تحسن النتائج المالية لمجرد اعتماد قواعد المالية
العامة دون وجود مؤسسات قوية تضمن االمتثال لها .وفي هذا الصدد،
فإن اعتماد قواعد إجرائية وآليات لإلنفاذ والمراقبة من شأنه أن يسهل
تطبيق قواعد المالية العامة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم األجهزة المستقلة

وطاجيكستان وأوزبكستان) ،حيث يتسنى الحد من تقلب سياسة المالية
العامة بمقدار  %11و ،%13على التوالي.

التي تضع الفرضيات االقتصادية الكلية الرئيسية وتراقب االمتثال بدور
بالغ األهمية .ومن ناحية أخرى ،فإن وضع نظم شاملة وقوية لإلدارة
المالية العامة من الشروط المسبقة العتماد قواعد المالية العامة (دراستَ ْا
.)IMF 2018c, 2019b

تقوية اإلدارة المالية العامة ونظم تحصيل المشتريات
من شأن الضوابط الفعالة لإلدارة المالية العامة أن تساهم في الحد من
ارتفاع الدين العام ككل ،وذلك إذا اقترنت باالمتثال للقواعد التي تحكم

النفط  -ولهذا األمر أهمية خاصة بالنسبة لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان

 10في هذا الفصل ،تُقاس ُمسايرة االتجاهات الدورية على أساس التغير في اإلنفاق الحكومي
االستنسابي مقارنة بفجوة الناتج .ويخلُص التحليل إلى نتائج مماثلة عند استخدام مقياس بديل

وباكستان المصدرة للنفط كما يبين الفصل األول.

لمسايرة االتجاهات الدورية هو التغير في اإلنفاق الحكومي الناجم عن التغيرات في أسعار
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دعوة إلى تقوية المؤسسات لتحسين نتائج السياسات

توصيات تهدف إلى تحسين تقارير المالية العامة .ومن أجل زيادة

تحسين مستوى الشفافية ،تعتزم أوزبكستان المشاركة ألول مرة في

تواجه بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان

تقييم مؤشر الميزانية المفتوحة .2021

القوقاز وآسيا الوسطى تحديات جسيمة في ظل تضاؤل االختيا ارت

•

المتاحة أمام السياسات الحتواء الضغوط .ويتعين استعادة زخم جهود

سوف يعزز الشفافية .أما تحسين إدارة الميزانية العمومية فسوف
ِ
يمكن البلدان من زيادة اإليرادات والحد من المخاطر وتحسين

ضبط أوضاع المالية العامة إلعادة بناء الهوامش الوقائية من أجل

ضمان استم اررية األوضاع االقتصادية الكلية على المدى الطويل.

صنع سياسات المالية العامة ،وال سيما في بلدان الشرق األوسط

وينبغي لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى

المصدرة للنفط أن تتجنب سياسات المالية العامة المسايرة لالتجاهات

التي تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة ولديها مؤسسات مملوكة

الدورية من أجل تعزيز فعالية سياسات المالية العامة وعزل اقتصاداتها

للدولة .وفي هذا الصدد ،فإن صندوق النقد الدولي يشجع البلدان

عن تقلب أسعار النفط العالمية .أما بلدان الشرق األوسط وشمال

على إجراء "تقييمات شفافية المالية العامة" لتساعدها على إعداد

إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط فينبغي أن تخفض

بيانات الميزانيات العمومية للقطاع العام وتقييم المخاطر الرئيسية

مستويات الدين العام المرتفعة والمحفوفة بالمخاطر إليجاد حيز يسمح

التي تهدد آفاقها المالية.

بمعالجة مواطن الضعف التي تعوق النمو .وينبغي لبلدان القوقاز وآسيا
الوسطى إعادة بناء الهوامش الوقائية المالية لتعزيز االستقرار

•

االقتصادي الكلي والحد من مواطن التعرض لمخاطر الصدمات

وضع إطار للمالية العامة متوسط األجل يتسم بالمصداقية ،إلى

جانب تكوين فهم واضح للتحديات أمام المالية العامة يمكن أن

الخارجية .وبرغم ما تحقق من تقدم في اآلونة األخيرة ،فإن مواصلة

يعزز االنضباط المالي ويبطئ وتيرة تراكم الدين من خالل.

تقوية مؤسسات المالية العامة سيساعد على التصدي لهذه التحديات.
•

اعتماد منهج شامل في تحليل أصول القطاع العام وخصومه

وسوف يخفف ذلك أيضا من الطبيعة المسايرة لالتجاهات

الدورية ،وخاصة في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا

البلدان التي تحصل على درجات منخفضة في مقياس الشفافية

وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط .وسوف تحقق الجزائر

(الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية) ستعود عليها

وباكستان منفعة من ضمان االمتثال إلطار الميزانية متوسط

منفعة من مبادرات الشفافية ،مما يساعد على تعزيز االنضباط

األجل المعتمد لدى كل منهما ،كما أن جهود تقوية أطر سياسة

المالي والحد من مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية

المالية العامة من خالل الركائز المالية الصريحة (في قطر

وتقلبها بوسائل منها تحسين المساءلة ووضع حد للصالحيات

واإلمارات العربية المتحدة ،على سبيل المثال) ستساعد كذلك على

االستنسابية في زيادة اإلنفاق .وفي هذا الصدد ،اتخذت المملكة

الحد من سياسات المالية العامة المسايرة لالتجاهات الدورية.

العربية السعودية خطوات مهمة لتحسين الشفافية في السنوات

األخيرة ،وشمل ذلك نشر كشوف الميزانية األشمل والتقارير

•

وضع نظم أقوى لإلدارة المالية العامة وتنفيذ عمليات فعالة

الربعية عن أداء الميزانية والكشوف المالية المدققة ألول مرة (بما

للحصول على المشتريات وفرض ضوابط عليها سيساعد على

المكاسب بتوفير بيانات أكثر تفصيال عن توقعات الميزانية

خطط مسبقة ،مما يضع حدا للنفقات خارج الميزانية غير المبلغ

المؤسسية في تقارير المالية العامة .وأجرت تونس وأوزبكستان

السياق ،اعتمدت كل من موريتانيا والجزائر مؤخ ار قانونا أساسيا

فيها شركة النفط المملوكة للدولة) .ويمكن تحقيق مزيد من

إبطاء تراكم الدين ووضع حد للتغيرات في اإلنفاق الحكومي دون

ونتائجها والمخاطر على المالية العامة وتوسيع نطاق التغطية

عنها كما يعزز مراقبة المخاطر على المالية العامة .وفي هذا

مؤخ ار تقييمات لشفافية المالية العامة ،بالتعاون مع صندوق النقد

للميزانية في خطوات جديرة بالترحيب نحو تحسين نظم اإلدارة

الدولي من خالل المساعدة التي يقدمها لتنمية القدرات ،مع وضع

المالية العامة وتعزيز التحول إلى صياغة ميزانيات متعددة
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السنوات .ومررت الكويت قانونا جديدا ينظم المشتريات ويشجع

المعنيين بالضرائب ،وتطوير اإلجراءات والقدرات الضريبية

المنافسة والشفافية فضال على مشاركة المشروعات الصغيرة

الرئيسية ،وتيسير إجراءات تقديم اإلق اررات وأداء مدفوعات

المشتريات ويطبق مناهج حديثة في تقييم المناقصات ،وحساب

وتفعيل مناهج إدارة مخاطر عدم االمتثال .ويمكن كذلك دعم

ويتوقع من نظام المنافسات
تكلفة دورة الحياة ،وتناول الشكاوىُ .
والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة العربية السعودية تحسين

تعبئة اإليرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية عن طريق وضع

والمتوسطة .ويحدد القانون الجهات المختصة بالحصول على

الضرائب بالوسائل اإللكترونية ،وتطبيق هياكل تنظيمية حديثة

إطار للمالية العامة متوسط األجل يتسم بالمصداقية بوسائل منها
على سبيل المثال تطبيق استراتيجية لإليرادات متوسطة األجل

كفاءة االستثمارات العامة وشفافية المناقصات .وتماشيا مع

توصيات صندوق النقد الدولي ،مررت كل من أذربيجان

( )MTRSتركز على إصالح النظام الضريبي (تقرير IMF,

وأوزبكستان مؤخ ار تشريعات ولوائح تحكم المشتريات اإللكترونية

.)OECD, UN, and World Bank 2016

كما عززتا شفافية المناقصات وإبرام العقود .وتخطط أرمينيا
لتعزيز إطار إدارة االستثمار العام لديها لتيسير عملية تحديد

مشروعات االستثمار ذات األولوية.
•

وتسهم القواعد المالية في تعزيز االنضباط وبناء الصالبة في
المالية العامة .ومن شأن التحول نحو قواعد مالية مرنة وفعالة
في نفس الوقت أن يساعد في الحفاظ على االنضباط المالي.
كذلك فإن النص على شروط انسحاب محددة ،فضال على وضع

آليات للمراقبة واإلنفاذ ،يمكن أن يساعد على ضمان تحقيق

العدالة بين األجيال ،وذلك أمر مهم بصفة خاصة في بلدان

الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة
للنفط ،كما يساعد على تخفيف أعباء الديون الذي يشكل أحد
مصادر القلق في بلدانها المستوردة للنفط .وتستطيع الجزائر

وأذربيجان وباكستان أن تجني مزيدا من المكاسب من خالل

تعزيز االمتثال للقواعد المعتمدة بالفعل ،بينما ينبغي أن تنظر
جمهورية قيرغيزستان في خفض الحد األقصى للدين العام عند
معايرة قاعدة المالية العامة لديها.
•

وفي إمكان المؤسسات المعنية بتعبئة اإليرادات تقوية اإلدارة

الضريبية ككل وتعزيز تعبئة اإليرادات المحلية غير المرتبطة

بالموارد الطبيعية ،األمر الذي يكتسب أهمية خاصة في بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز
وآسيا الوسطى المصدرة للنفط .ويمكن تعزيز مؤسسات تعبئة
اإليرادات باتساقها مع ممارسات اإلدارة الداخلية الجيدة ،وتحسين
إجراءات تنظيم الصالحيات االستنسابية التي تُمنح للمسؤولين
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اإلطار  :1-5دروس ُمستفادة من إصالحات المالية العامة في جورجيا
أجرت جورجيا إصالحات كبيرة لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة من خالل تقوية مؤسسات المالية العامة ،والحد من الفساد وتحسين بيئة األعمال.
وأدت هذه اإلصالحات إلى حدوث تحسن كبير في نتائج المالية العامة من عدة أوجه.

ففي عام  ،2003اصدرت جورجيا تشريعات تنص على إجراء إصالحات كبيرة للقطاع العام ومؤسسات المالية العامة .واتخذت الحكومة إجراءات

لمكافحة الفساد ،بوسائل منها تحسين مؤسسات المالية العامة 1.وتألفت هذه اإلجراءات من ( )1اعتماد قانون جديد للميزانية ،مما عزز إطار المالية

العامة متوسط األجل بتوحيد تشريعات الميزانية ،وتوحيد ميزانيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية ،وتعجيل وتيرة عملية اعتماد الميزانية

وتنفيذها ،والبدء في تطبيق نظام ميزانية البرامج ،و( )2اعتماد قواعد مالية عددية (قواعد الدين ورصيد الميزانية والنفقات) عام  2011وتعزيزها في

،2018

2

و( ) 3تبسيط السياسة الضريبية وتقوية اإلدارة الضريبية مع البدء في تقديم خدمات للمكلفين الضريبيين والحصول على المشتريات من

خالل بوابة الحكومة اإللكترونية؛ و( )4تحسين نطاق تغطية المخاطر على المالية العامة وتحليلها وإعداد تقارير عنها.

وساعد اكتساب مؤسسات المالية العامة مزيدا من القوة على تحقيق نتائج أفضل على مستوى المالية العامة .وتحسنت شفافية المالية العامة كثيرا،

والتي تُقاس بمؤشر الميزانية المفتوحة .وارتفعت اإليرادات الضريبية كما أصبح مستوى الكفاءة في تحصيل اإليرادات أعلى مما هو عليه لدى البلدان
النظيرة .وقامت الحكومة بتبسيط أنواع الضرائب فانخفض عددها من  21إلى  ،6مما نتج عنه تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين الضريبيين بشكل
كبير ،وإعادة هيكلة هيئة اإليرادات في جورجيا .وساعد اعتماد قواعد مالية مرنة على تعزيز االنضباط المالي ،ووضع حد الرتفاع الدين العام ،وتقليل
حجم التقلب في النفقات الحكومية .وكان صندوق النقد الدولي قد دعم جورجيا في إجراء هذه اإلصالحات من خالل عقد اتفاقات تمويلية وتقديم

مساعدة مكثفة لتنمية القدرات.

وال يزال المجال متاحا خالل المرحلة المقبلة لمزيد من اإلصالحات في مؤسسات المالية العامة .ويمكن تعزيز كفاءة اإلنفاق ،وكذلك المساعدة على
إنفاذ أولويات اإلنفاق على المدى المتوسط من خالل وضع إطار متوسط األجل للميزانية ملزم بقدر أكبر .وتستطيع الحكومة أن تحسن الرقابة على

االستثمار العام والمشروعات المملوكة للدولة وإدارتها تماشيا مع توصيات "تقييم إدارة االستثمار العام" .ومن شأن مواصلة تحديث السياسة الضريبية
وإدارة اإليرادات أن يساعد على ضمان استم اررية اإليرادات التي يمكن أن تتحقق أيضا باعتماد استراتيجية متوسطة األجل لإليرادات تهدف إلى

إصالح نظام الضرائب إصالحا شامال.
أعدت هذا اإلطار إيوليا تيودورو.

1

عدد أكتوبر  2019من تقرير "الراصد المالي" ناقش باستفاضة اإلصالحات الرئيسية األخرى التي أدت إلى وضع حد للفساد واحتوائه في جورجيا.

2

تضع قواعد المالية العامة حدودا قصوى هي  %60لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ،ولرصيد الميزانية  %3من إجمالي الناتج المحلي ،والنفقات  %30من إجمالي الناتج

المحلي .وأدت التعديالت إلى إلغاء الحد األقصى للنفقات الذي كان ينطوي على تحيز التجاهات الدورة االقتصادية ،وتوضيح نطاق العجز والدين العام في ظل القاعدة ،وتحديد شروط
االنسحاب.
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اإلطار  :2-5مؤسسات المالية العامة واألداء المالي :عملية تجريبية
ِ
ويقاس أداء المؤسسات المالية باستخدام مقاييس شفافية دورة
يناقش هذا اإلطار النماذج التي أُع َّدت لبحث الروابط بين المؤسسات المالية واألداء الماليُ .
الميزانية ،ومدى اعتماد إطار للمالية العامة متوسط األجل يتسم بالمصداقية ،وتطبيق قواعد المالية العامة .ونركز على دور هذه المؤسسات في وضع حد
الرتفاع الدين العام (أثر االنضباط) ،والحد من مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية (أثر تحقيق االستقرار ،وبناء الصالبة) ،وخفض تقلب
سياسة المالية العامة (زيادة وضوح المسار).

والستكشاف أثر االنضباط التي تُ ْح ِدثُه مؤسسات المالية العامة ،نطرح المواصفة التجريبية التالية:
𝐾∑ )1( ∆𝐷𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐹𝐼𝑖𝑡 × 𝐼{=1 𝑖𝑓 𝑀𝐶𝐷} +
𝑡𝑖𝜀 𝑘=1 𝛿𝑘 𝑍𝑘,𝑖𝑡 +
على غرار ما ورد في دراسة ) ،Dabla-Norris and others (2010المتغير على الجانب األيسر هو التغير في إجمالي الدين العام ( )ΔDitكنسبة

وبعد زمني .والمتغير التفسيري الرئيسي هو مؤشر مؤسسات المالية العامة (،)FIit
مئوية من إجمالي الناتج المحلي ،حيث  iو tتشيران إلى ُبعد مقطعي ُ
ويستخدم بصفة أساسية كمؤشر للشفافية واعتماد إطار للمالية العامة متوسط األجل ،وكذلك جودة عملية تحصيل المشتريات ونظام اإلدارة المالية العامة.
ُ

وتكمل المعادلة ( )1متغيرات ضابطة إضافية تؤثر على التغير في الدين العام (أي الرصيد األولي غير النفطي ،ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي،

طرية التي ال تتغير بمرور الوقت .ونركز على  ،β1و β2حيث يقيسان تأثير
والتضخم) لمعالجة تحيز المتغيرات المحذوفة المحتمل وعزل الخصائص الُق ْ

المؤسسات المالية في التغيرات التي تط أر على الدين العام.

فنجرى أوال تقدي ار لالتجاه الدوري الذي تتخذه
وتخضع قدرة مؤسسات المالية العامة على تحقيق االستقرار الختبار تجريبي باستخدام منهج من خطوتينُ .
سياسة المالية العامة (المعادلة (.))2
𝑡𝑖𝜀 )2( ∆𝐿𝑜𝑔𝐺𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝛥𝑌𝑖𝑡 + ∑𝐽𝑗=1 𝛿𝑗 𝑋𝑗,𝑖𝑡 +
البعد الزمني .وتمثل  ΔLogGitالفروق األولى في لوغاريتم اإلنفاق العام الحقيقي ،و ΔYitمعدل نمو إجمالي
البعد الُقطري و ُ
يشير الرمزان السفليان  iو tإلى ُ
الناتج المحلي الحقيقي .وتصف المعادلة ( )2دالة رد فعل المالية العامة ،التي ترصد التغيرات في إنفاق الحكومة كرد فعل حيال الدورة االقتصادية .وتتحرك

الدورة االقتصادية بالتزامن مع دورة أسعار النفط (راجع الفصل  .)1وتتضمن المعادلة ( )2مجموعة من الضوابط ( :Xj,itنصيب الفرد من إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي ،والتطور المالي ،ومعدالت التبادل التجاري ،والتضخم) التي تؤثر على إنفاق الحكومة .ونحتسب الم ِ
عامالت التي تتغير مع مرور الوقت
ُ
والم ِ
طرية في سياسة المالية العامة المسايرة لالتجاهات الدورية ( ̂𝛽 > صفر) أو المعاكسة لها ( ̂𝛽 < صفر) على غرار ما جاء في دراسة
عامالت الُق ْ
ُ
̂
) .Aghion and Marinescu (2007وبعد تقدير رد الفعل الدوري لسياسة المالية العامة ( 𝑡𝑖𝛽) نُجري تقييما لتأثير مؤسسات المالية العامة على طبيعة
سياسة المالية العامة المسايرة لالتجاهات الدورية أو المعاكسة لها (المعادلة (.))3
𝐾
̂𝛽 ()3
𝑡𝑖𝜀 𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿1 𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛿2 𝐹𝐼𝑖𝑡 × 𝐼{=1 𝑖𝑓 𝑀𝐶𝐷} + ∑𝑘=1 𝜆𝑘 𝑍𝑘,𝑖𝑡 +

نركز على الم ِ
عاملين  δ1و δ2حيث يقيسان تأثير مؤسسات المالية العامة على الطبيعة الدورية لسياسة المالية العامة .وتنطوي  δ1و δ2السالبتان على أن
ُ
مؤسسات المالية العامة تقترن بانخفاض درجة مسايرة سياسة المالية العامة لالتجاهات الدورية.

ومرة أخرى ،نضع منهجا من خطوتين الستكشاف فعالية مؤسسات المالية العامة في الحد من تقلب سياسة المالية العامة .أوال ،نعزل التغيرات في اإلنفاق

الحكومي غير الضروري باستخدام المواصفة التالية.

𝑡𝑖𝜔 )4( ∆𝐿𝑜𝑔𝐺𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝛥𝑌𝑖𝑡 + ∑𝐽𝑗=1 𝛿𝑗 𝑋𝑗,𝑖𝑡 +
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اإلطار  :2-5مؤسسات المالية العامة واألداء المالي :عملية تجريبية (تتمة)
 ΔLogGitهو الفرق األول في لوغاريتم اإلنفاق الحكومي الحقيقي و ΔYitهو نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،ويرصد تأثير حالة االقتصاد على

التغيرات التي تط أر على اإلنفاق .وتتضمن المعادلة ( )4مجموعة من الضوابط ( :Xj,itتقلب سعر النفط ،والتقلب في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي،
𝜔) دور مهم حيث ترصد التغيرات االستنسابية في إنفاق
والتضخم) التي تؤثر على إنفاق الحكومة .وفي هذه العملية التجريبية ،يكون للقيم المتبقية ( 𝑡𝑖̂

الحكومة ،والتي ال ترجع إلى الدورة االقتصادية وال إلى أدوات التثبيت التلقائي .ويُحسب تقلب سياسة المالية العامة كانحراف معياري للقيم المتبقية في البلد
 ،iباستخدام فترات زمنية تمتد كل منها  5سنوات ( 𝑡𝑖𝜎) ،نظ ار لرغبتنا في عزل الضوضاء التي قد يكون لها وجود في األجل القصير.
في المرحلة الثانية ،نضع تقدي ار لتأثير مؤسسات المالية العامة على تقلب سياسة المالية العامة باستخدام المعادلة (.)5
𝑡𝑖𝜀 )5( 𝜎𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿1 𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛿2 𝐹𝐼𝑖𝑡 × 𝐼{=1 𝑖𝑓 𝑀𝐶𝐷} + 𝜆𝑘 𝑍𝑘,𝑖𝑡 +
 δ1و δ2هما الم ِ
عامالن اللذان يسترعيان اهتمامنا .ويُتوقع أن تكون قيمة كل منهما سالبة ،مع توقع أن يكون لمؤسسات المالية العامة دور في الحد من
ُ
تقلب سياسة المالية العامة.
ويجري اختبار هذا الدور الذي تقوم به قواعد المالية العامة في الحد من ارتفاع الدين العام وتقليل الطبيعة المسايرة لالتجاهات الدورية باستخدام المعادلة

(.)6

𝐾∑ )6( ∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 (𝐹𝑅𝑖𝑡 × 𝑃𝑅𝑖𝑡 ) +
𝑡𝑖𝜀 𝑘=1 𝛿𝑘 𝑍𝑘,𝑖𝑡 +
ِ
̂𝛽) المشتقة من المعادلة ( .)3ويشير الرمزان
المعامالت الدورية لسياسة المالية العامة ( 𝑡𝑖
المتغير التابع  ΔYitهو التغير في الدين العام ( ،)ΔDitأو ُ

البعد الزمني .والمتغير التفسيري الرئيسي الذي نستخدمه هو متغير صوري يرصد وجود قاعدة مالية ) .(FRitوحد
البعد المقطعي و ُ
السفليان  iو tإلى ُ
التفاعل ( )FRit × PRitيتحقق من وجود قاعدة إجرائية ،أو أجهزة مراقبة وإنفاذ ،أو وجود شروط االنسحاب ،أو قواعد تستبعد النفقات االستثمارية من
حساب رصيد المالية العامة.

وتصف المعادلة ( )7أدناه نموذج االقتصاد القياسي المستخدم لتقدير دور مؤسسات المالية العامة في التأثير على تعبئة اإليرادات المحلية .والمتغير التابع
هو نسبة مجموع اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي ،أو اإليرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى إجمالي الناتج المحلي ( ،)Revitبينما  iو tهما

البعد الزمني .والمتغيرات التفسيرية تشمل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،واالنفتاح للتجارة والمتغيرات السياسية والمؤسسية.
البعد المقطعي و ُ
𝑡𝑖𝜀 )7( 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿1 𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛿2 𝐹𝐼𝑖𝑡 × 𝐼{=1 𝑖𝑓 𝑀𝐶𝐷} + 𝜆𝑘 𝑍𝑘,𝑖𝑡 + 𝜇𝑘 𝑃𝑜𝑙𝑘,𝑖𝑡 +

وتغطي العينة  114بلدا من جميع فئات الدخل والمناطق ،بما فيها  31بلدا من بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى .وسلسلة البيانات المقطعية غير
متوازنة نتيجة لنقص البيانات وخاصة ما يتعلق بمؤشرات مؤسسات المالية العامة (مؤشر الميزانية المفتوحة ،وإطار المالية العامة متوسط األجل ،ونظام

تحصيل المشتريات ،واإلدارة المالية العامة) .ونظ ار لبطء تغير مؤسسات المالية العامة ،نستخدم متوسطات خمس سنوات لجميع المتغيرات .وتَُق َّدر المعادالت

 1و 3و 5و 6باستخدام طريقة ) Driscoll and Kraay (1998التي تنتج أخطاء معيارية متسقة غير متجانسة التباين وثابتة أمام األشكال العامة للتبعية

المكانية والزمنية .وتَُق َّدر المعادلة ( )7باستخدام طريقة اآلثار الثابتة مع أخطاء معيارية ثابتة .وجميع المواصفات تتضمن متغيرات ضابطة لتقليل احتمال
تحيز المتغيرات المحذوفة ،وتشمل متغيرات اقتصادية كلية وهيكلية (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،والتضخم ،والتطور المالي ،واالنفتاح أمام

التجارة ،ومعدالت التبادل التجاري ،وتقلب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،وتقلب أسعار النفط ،والرصيد األولي غير النفطي) ومتغيرات سياسية

طرية الثابتة لتخفيف المخاوف بشأن التبعية المقطعية .وعلى غرار ما
ومؤسسية (قوة الديمقراطية ،وسيادة القانون ،وفعالية الحكومة ،إلخ) .وتدخل اآلثار الُق ْ
ورد في دراسة )ُ ،Alesina and Perotti (1999يفترض أن تغيير مؤسسات المالية العامة مكلف وأنها تظل مستقرة في األجل القصير والمتوسط على

أقل تقدير .وبالتالي ،تنتقل السببية من مؤسسات المالية العامة إلى النتائج المالية ،مما يخفف من التحيز نحو النشأة الداخلية والذي تستحثه السببية العكسية.

أعد هذا اإلطار موسيه سو.
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