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منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الحفاظ عىل التعايف واسترشاف آفاق املستقبل 

تقرير عن آخر التطورات واآلفاق االقتصادية املستقبلية يف املنطقة

يناير/ كانون الثاين 2011





لقد شهد النشاط االقتصادي انتعاشا يف معظم بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا )MENA(. ويُتوقع أن يبلغ متوسط النمو االقتصادي %4 يف عام 2010، 

وأن يصل إىل %4.8 يف عامي 2011 و2012. وقد كان التعايف يف املنطقة مدفوعا 

االقتصادي  التحفيز  برامج  بآثار  متفاوتة،  بدرجات  ًو  العاملي،  االقتصاد  بانتعاش 

املحلية. وكاد اإلنتاج الصناعي، الذي يُهيمن عليه النفط يف املنطقة، أن يصل إىل 

تعايف  لقوة  كبري،  حد  إىل  نتيجة،  وذلك  األزمة،  قبل  بلغها  التي  الذروة  مستوى 

عام  التحّسن يف صيف  وترية  ذلك، ضُعفت  آسيا. ومع  الصاعدة، السيام  األسواق 

قدرة  مدى  بشأن  بالغة  قلق  بواعث  وظهور  العاملي  النمو  تباطؤ  بسبب   2010

حكومات  استمرت  الرتاجع،  ذلك  مواجهة  ويف  االستمرار.  عىل  العاملي  التعايف 

مل  التي  البلدان  وحتى  بل   ،2010 عام  يف  وتنشيطها  اقتصاداتها  حفز  املنطقة يف 

تُطبّق أي نوٍع من حزم التحفيز االقتصادي يف عام 2009، قد رشعت يف تنفيذ تدابري 

عىل صعيد املالية العامة يف عام 2010.

املالية  األزمة  تأثري  باهراً. فقد كان  املنطقة  االقتصادي يف  التعايف  ومل يكن 

أقل  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  باستثناء  املنطقة،  عىل  العاملية  واالقتصادية 

العاملي  االقتصاد  االندماج يف  املناطق األخرى. بحيث ساعد نقص  كثريا منه عىل 

يُحّدان،  العاملني  ولكن هذين  األزمة،  تأثري  تخفيف  عام ضخم يف  قطاع  ووجود 

العوامل  تلك  كانت  وإن  التصاعدي،  التوسع  وترية  من  أخرى،  لعوامل  باإلضافة 

دول  املنطقة:  لبلدان  الرئيسية  الثالث  املجموعات  مختلفة يف  بدرجات  موجودة 

للنفط،  املصدرة  النامية  والبلدان  للنفط،  املصدرة  الخليجي  التعاون  مجلس 

والبلدان املستوردة للنفط. ويتناول الجزء األول من هذا التقرير بحث آفاق النمو 

الجزء  ويناقش  املنطقة.  القصري يف  املدى  أمامها عىل  املاثلة  واملخاطر  االقتصادي 

الثاين العقبات التي تعرتض التنمية يف املدى الطويل — وخاصة تلك املرتبطة بنمو 

الصادرات غري النفطية.

 الجزء األول: الحفاظ عىل التعايف االقتصادي

كانت دول مجلس التعاون الخليجي املندمجة جيداً يف االقتصاد العاملي هي األشد 

رسيعة  بصورة  تعافت  ولكنها  باملنطقة،  العاملية  واملالية  االقتصادية  باألزمة  تأثرا 

نتيجة لتزايد الطلب عىل النفط الذي كان مدفوعا بالتعايف الرسيع يف بلدان األسواق 

يبلغ  أن  املتوقع  ومن  الخليجية.  املالية  القطاعات  استقرار  إىل  أدى  مام  الصاعدة، 

يف   %  0.5 مقابل  ـ   2010 عام  يف   4.2% املجموعة  هذه  لبلدان  االقتصادي  النمو 

عام 2009، وتشري التوقعات إىل وصول النمو إىل %5 يف عام 2011 قبل انخفاضه 

إىل %4.8 يف عام 2012. وقد أتاح انتعاش أسعار النفط من مستوياته املنخفضة يف 

للاملية  التوسعية  السياسات  عىل  الخليجية  الحكومات  حفاظ  إمكانية   2009 عام 

العامة يف عام 2010، وتفادي تدهور مراكز املالية العامة وأوضاع الحساب الجاري. 

يف  العاملي  االقتصاد  تباطؤ  خضم  يف  اقتصاداتها  تحفيز  الحكومات  هذه  وواصلت 

الربع الثاين من عام 2010. وقام هذا التحفيز التنشيطي بتدعيم االستهالك الخاص، 

ومن املتوقع أن يكون قد أدى لتسهيل أنشطة التنويع االقتصادي يف هذه البلدان 

نظرا النطوائه عىل عنرص ضخم لإلنفاق الرأساميل .

التطورات  عىل  القصري  األمد  يف  الخليجية  لالقتصادات  النمو  آفاق  تعتمد 

الحاصلة يف باقي أنحاء العامل ومدى تأثريها عىل أسواق النفط. ويُتوقع أن يُصاب 

النمو العاملي بالضعف إىل حٍد ما يف عام 2011، قبل ارتفاعه قليال يف عام 2012. 

الدوالر  قيمة  انخفاض  ظل  يف  للربميل  دوالراً   85 مستوى  النفط  أسعار  وتجاوزت 

إال  التقطري.  لنواتج  املحدودة  العاملية  والسوق  املوسمي  الطلب  وارتفاع  األمرييك، 

أنه يُتوقع ضعف دعم زيادات األسعار املستندة إىل عوامل العرض والطلب بسبب 

الواليات  املخزون يف  وارتفاع مستويات  األوبك،  األعضاء يف  البلدان غري  إنتاج  قوة 

املتحدة، ووفرة الطاقة اإلنتاجية االحتياطية - التي يرتكز معظمها يف اململكة العربية 

غري  العرض  صدمات  بفعِل  األسعار  ارتفاعات  تحدث  رمبا  ذلك،  ومع  السعودية. 

املتوقعة وعوامل أخرى منها املضاربة عىل األسعار.

البنوك،  بني  املعامالت  أسواق  االئتامنية، وخاصة يف  األوضاع  تشديد  ويشكل 

خطراً آخر عىل التعايف االقتصادي يف دول مجلس التعاون الخليجي. فباستثناء قطر، 

الناشئ عن  اليقني  انعدام  الخاص ضعيفا بسبب  للقطاع  املتاح  االئتامن  يزال منو  ال 

عمليات إعادة هيكلة الديون الجارية، وتأثري أحداث رشكة ديب العاملية )DW(. وقد 

ملخص واٍف
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تركيبة مجموعات بلدان املنطقة

دول مجلس التعاون الخليجي املصدرة للنفط: البحرين، والكويت، وسلطنة 

عامن، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة.

والعراق،  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  الجزائر،  للنفط:  نامية مصدرة  بلدان 

وليبيا، والجمهورية العربية السورية، واليمن.

بدول مجلس  القوية  الروابط  ذات  البلدان  تشمل  للنفط:  بلدان مستوردة 

القوية  الروابط  ذات  والبلدان  ولبنان(  واألردن،  )جيبويت،  الخليجي  التعاون 

باالتحاد األورويب )مرص، واملغرب، وتونس(.

 ً ً منتظم  لتسهيل العرض والتحليل، يُستخدم هذا التصنيف الُقطْري بشكل 

يف التقرير. وتُستخدم عبارة البلدان النامية باملنطقة لإلشارة إىل مجموعتي 

البلدان املصدرة واملستوردة للنفط.
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ٍفاو صخلم

مكن الدعم الحكومي الكبري السوق من مواصلة متويل املشاريع الضخمة والرشكات 

العائدات  وكانت  املجهولة.  واالحتامالت  الشديدة  املخاطر  تفادي  من  الرغم  عىل 

مرتفعة يف حاالت عدم حضور الحكومات الخليجية بصورة مبارشة يف أسواق السندات.

أن  املرجح  غري  فمن  األورويب،  االتحاد  إىل  التصدير  مخاطر  لضآلة  ونظرا 

تؤدي مشكالت الديون يف أوروبا إىل تغيري ملموس يف آفاق النمو االقتصادي لدول 

الخليج العربية إال إذا انتقلت آثار هذه املشكالت إىل خارج أوروبا، مؤثرة بدورها 

التي   - القمح  أسعار  يف  الحاد  االرتفاع  أثر  وقد  النفط.  عىل  العاملي  الطلب  عىل 

تضاعفت تقريبا يف أغسطس/ آب 2010 من مستوياتها املنخفضة يف يونيو/ حزيران 

2010 - عىل الدول الخليجية يف املراحل األوىل لتنفيذ إسرتاتيجيات األمن الغذايئ، 

ولكّنه يُتوقع أن يكون أثر هذا االرتفاع يف األسعار محدودا نظرا لتمتع جميع الدول 

املواد  واردات  فاتورة  يف  للزيادات  لالستجابة  الالزم  املايل  الحيّز  بتوافر  الخليجية 

الغذائية. ومع ذلك، ميكن للزيادات األخرية يف أسعار الغذاء، املقرتنة بضعف قيمة 

الدوالر األمرييك، أن تُشعل فتيل الضغوط التضخمية وتصبح مدعاة للقلق.

وعىل الرغم من متتع دول الخليج العربية بحيٍز مايل للوقاية من أثر الصدمة 

اإلنفاق  عىل  املنتظم  االعتامد  فإن  التجاري،  التبادل  ملعدالت  املحتملة  السلبية 

الحكومي يثري تحدياٍت متوسطة إىل طويلة األمد. فسوف يزوُل بعُض التوّسع املايل 

من تلقاء نفسه لدى اكتامل تنفيذ املشاريع، بينام ميكن أن تؤدي األعباء املتوسطة 

األجل الستمرار منو اإلنفاق العام إىل رفْع تكلفة رأس املال بالنسبة للقطاع الخاص 

عند انخفاض االدخار العام. ومن غري الواضح أيضا مدى انتعاش منو القطاع الخاص 

عند انخفاض إنفاق القطاع العام. ففي اإلمارات العربية املتحدة، توجد أعباء ضخمة 

ملشاريع التنمية العقارية غري املنجزة، وال يظهر انخفاض األسعار العقارية أية بوادر 

عىل الرتاجع. وتتلبد اآلفاق يف قَطَر بغيوم اإلفراط يف عرْض سوق العقارات وضعف 

.)LNG market(سوق الغاز الطبيعي املُسال

الجزائر وإيران والعراق  للنفط، وهي  النامية املصدرة  البلدان  أما مجموعة 

كبري،  حد  إىل  ذلك،  بعد  تعافت  ثم  األزمة  بتأثري  فشعرت  واليمن،  وسوريا  وليبيا 

من خالل قناة النفط ألن قطاعاتها املالية خاضعة يف معظمها لهيمنة الدولة وغري 

لبلدان  الحقيقي  النمو  متوسط  يبلغ  أن  ويُتوقع  العاملية.  املالية  باألسواق  مرتبطة 

بأقل من نقطة مئوية عن متوسط  هذه املجموعة 2.9 % يف عام 2010 - مرتفعاً 

النمو يف عام 2009، ثم من املُنتظر أن يصل إىل 4.2 % يف عام 2011 و3.9 % يف عام 

2012. ومع أن برامج التحفيز االقتصادي ساعدت يف تدعيم التعايف، فإن التحسن 

كان ضعيفا نظرا ملواجهة عدد قليل من هذه البلدان مشكالت يف اإلنتاج مام حّد 

من إنتاجها النفطي. وباإلضافة لذلك، تراجعت الجزائر عن جهود اإلصالح من خالل 

إصدار القوانني التي زادت النزعة الحامئية واملعاملة التمييزية للرشكات.

وتعترب البلدان النامية املصدرة للنفط، وخاصة العراق واليمن، ُعرضة للتأثر 

الذي يقل كثريا عن  املايل  النفط نظرا ملحدودية حيّزها  بأي هبوط حاد يف أسعار 

مثيله لدى دول مجلس التعاون الخليجي املصدرة للنفط. وانعكاسا الستخدام النفط 

املتزايد، باعتباره أحد األصول الرئيسية، وللصعوبات التي واجهتها منظمة األوبك يف 

إدارة العرض، ارتفعت تقلبات األسعار النفطية مبيض الوقت لتصبح اآلن أعىل بكثري 

من تقلبات أسعار السلع األولية األخرى. ويشري ذلك ضمنيا إىل أن اإلدارة التحوطية 

لالقتصاد الكيل واإليرادات النفطية أصبحت أكرث تحديا وأهميًة من أي وقٍت مىض. 

ومن شأن إسرتاتيجيات تنويع القاعدة االقتصادية وزيادة مصادر النمو غري النفطية 

ملعدالت  املفرطة  التقلبات  ملخاطر  البلدان  هذه  تعرّض  تقليل  يف  أيضا  تُساعد  أن 

التبادل التجاري.

كام تعترب بعض بلدان هذه املجموعة، وباألخص اليمن، عرضة للتأثر بصدمة 

أسعار املواد الغذائية. فمن املتوقع أن تخفيضات اإلنتاج العاملي املُقّدر من القمح 

بني شهري مايو/أيار وأغسطس/آب قد أدت إىل ارتفاع أسعار القمح املحيل بنسبة 

26 % يف اليمن. بل وأسفرت هذه الزيادة يف األسعار عىل األرجح عن ارتفاع معدالت 

الفقر مبا يزيُد قليال عن 0.3 نقطة مئوية يف اليمن، وهو ما ميثل ازدياد عدد الفقراء 

بحوايل 80 ألف نسمة. ويبدو أن العراق أيضا ُعرضة لهذه املخاطر ، وإن كان ذلك 

بدرجة أقل قليال من اليمن نتيجة لتأمني كمية أصغر الستهالك القمح العراقي من 

الخارج.

واستطاعت مجموعة البلدان املستوردة للنفط، وهي مرص واملغرب وتونس 

ولبنان واألردن وجيبويت، الصمود أمام آثار األزمة االقتصادية واملالية العاملية بصورة 

أفضل من البلدان األخرى يف املنطقة، ولكن من املرجح أن التطورات يف أوروبا قد 

الروابط  ذات  للنفط  املستوردة  البلدان  يف  وخاصة   ،2010 عام  يف  النمو  أضعفت 

لهذه  الحقيقي  االقتصادي  النمو  متوسط  ويُتوقع وصول  األورويب.  باالتحاد  القوية 

البلدان املستوردة للنفط إىل 4.9 % يف عام 2010، ومن املستبعد أن يفوَق النمو 

يف عام 2009. وبافرتاض التقدم املطّرد لإلصالحات الهيكلية، فإنه يُتوقع أن النمو يف 

بداية  األزمة يف  للنفط بعد عام 2010 سيتجاوز مستوياته قبل  املستوردة  البلدان 

األلفية الجديدة ليصل يف املتوسط إىل 5.3 % يف عام 2011 و%5.7 يف عام 2012.

مع  القوية  الروابط  ذات  للنفط  املستوردة  البلدان  تواجه  أن  املحتمل  من 

االتحاد األورويب بعض تداعيات االنكامش املايل الكبري املتوقع يف البلدان األوروبية 

منطقة  ويف  األورويب(  االتحاد  بلدان  من  )خمسة  بالديون  املُثقلة  الدخل  مرتفعة 

اليورو بصفة أكرث عمومية. وتنشأ هذه اآلثار من خالل ميزان املدفوعات، انعكاسا 

لآلثار التي لحقت بالتجارة وتحويالت املغرتبني وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش. 

ملخاطر  عرضة  األشد  هي  األورويب  باالتحاد  املرتبطة  للنفط  املستوردة  والبلدان 

صدمات التبادل التجاري مع البلدان املُثقلة بالديون يف جنوب منطقة اليورو، ولثاين 

أعىل مخاطر تجارية مع 25 بلدا عضوا يف االتحاد األورويب، بعد بلدان منطقة أوروبا 

للنفط  املستوردة  البلدان  من  اثنني  فإن  لذلك،  وباإلضافة   .)ECA(الوسطى وآسيا 

حيث  من  يعتمدان  وتونس-  املغرب  وهام   - األورويب  االتحاد  مع  الروابط  ذات 

تدفقات تحويالت املغرتبني عىل االتحاد األورويب اعتامداً أكرب كثريا من مرص وباقي 

بلدان هذه املجموعة. وتتوقف شدة ترضر هذه البلدان عىل مدى االنكامش املايل 

يف االتحاد األورويب ومدى قدرة بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل 

أن  املتوقع  األورويب. ومن  االتحاد  أسواق خارج نطاق  إىل  مبيعاتها برسعة  تحويل 

البلدان املستوردة للنفط ذات الروابط القوية مع دول  التأثري محدودا عىل  يكون 

مجلس التعاون الخليجي.

التطورات  ظل  يف  الغذائية،  املواد  ألسعار  الكبري  االرتفاع  مخاطر  أصبحت 

املجموعة  بلدان هذه  لجميع  بالنسبة  تهديدا  الزراعية، تشكل  األسواق  األخرية يف 

املستوردة للنفط. وتحصل مرص واملغرب حسب التقديرات عىل أعىل واردات شهرية 

من القمح، ولذلك فإنهام يواجهان أعىل زيادات يف فاتورة الواردات كنسبة مئوية 

من االحتياطيات األجنبية الشهرية. وساعدت برامج التحفيز االقتصادي هذه البلدان 

املستوردة للنفط عىل الصمود أمام األزمة وتدعيم التعايف االقتصادي، ولكن الكثري 

رئيسيا  مصدرا  يشكل  الذي  املايل  الحيز  لضغوط  حاليا  يتعرض  البلدان  هذه  من 

للتعرّض للمخاطر يف األمد الطويل. 

الجزء الثاين: النظر إىل ما وراء التعايف االقتصادي والنفط

العرش  السنوات  أفريقيا يف  النمو يف منطقة الرشق األوسط وشامل  تسارعت وترية 

املاضية قياسا عىل العقد السابق كاستجابة لتكثيف الجهود الرامية يف كثريٍ من بلدان 

استجابة  أن  إال  االقتصادي.  النمو  مصادر  وتنويع  الخاص  القطاع  لتشجيع  املنطقة 

النمو يف البلدان النامية باملنطقة كانت متواضعة منذ عام 2000 من حيث نصيب 

الفرد باملقارنة باملناطق النامية األخرى. فقطاع النفط القائم عىل كثافة رأس املال كان 

وال يزال األداة الرئيسية لإليرادات وخلق الرثوة للبلدان املصدرة للنفط يف املنطقة، 

بينام انترشت آثار كبرية لتطال البلدان املستوردة للنفط يف املنطقة وخارجها.
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الحفاظ عىل التعايف واسترشاف آفاق املستقبل – تقرير عن آخر التطورات واآلفاق االقتصادية املستقبلية يف املنطقة  

غري أنُ  منافع النفط تجلب معها مخاطر مهمة الستمرار املنطقة يف االعتامد 

عىل النفط عىل نحٍو غري مريح. علام بأن بعض املخاطر الناشئة عن ذلك مفهومة 

سلعة  عىل  االقتصاد  واعتامد  الكيل،  االقتصاد  أوضاع  تقلب  تتضمن  حيث  جيدا، 

 Dutch النفط بشكل رئييس لتحقيق الدخل ـ أو ما يُعرف بظاهرة “الداء الهولندي

disease”، وتدهور البيئة، وعدم االستقرار السيايس والرصاعات، والضعف املؤسيس، 

التوافق بني قاعدة  والفساد. أما املخاطر األخرى فأقل وضوحا، وهي ترتبط بعدم 

املوارد الطبيعية وكيفية االنتفاع بها، إضافة إىل تهديد ظهور بدائل ُمجدية للنفط 

يف املستقبل.

قامت بعض بلدان املنطقة املصدرة للنفط باتخاذ خطوات للحّد من املخاطر 

املحتملة وتعزيز املنافع املمكنة للنمو الذي يقوده قطاع النفط. وانتهجت دول مجلس 

أمام  أسواقها  وفتحت  تحوطية،  كلية  اقتصادية  سياسات  بالذات  الخليجي  التعاون 

إدارة  يف  إسرتاتيجيا  واستخدمتها  النفطية  إيراداتها  واّدخرت  العاملة،  واأليدي  السلع 

التقلبات ومتويل اإلستثامرات يف البُنى التحتية و التكنولوجيا والتعليم. ولكن البلدان 

النامية املصدرة للنفط املتمتعة بوفرة العاملة كانت أقل نجاحا إىل حد كبري من دول 

مجلس التعاون الخليجي يف التصدي ملثالب االعتامد عىل النفط. وتعاين هذه البلدان 

الداء  وظاهرة  الكلية  االقتصادية  األوضاع  وتقلب  والرصاعات  املؤسسات  من ضعف 

الهولندي. وأدت الظاهرة األخرية إىل زيادة أسعار ما هو غري قابل للتداول قياسا عىل 

السلع القابلة للتبادل، مام أدى إىل جعل قطاع التبادل التجاري غري النفطي أقل قدرة 

عىل التنافس ُدوليا، وتفاقم االعتامد عىل الصادرات النفطية ذات رأس املال الكثيف. 

كام أصبحت هذه الظاهرة أيضا تشكل تهديدا بالنسبة لبعض البلدان املستوردة للنفط 

التي تتلقى تحويالت ومتويالت كبرية من أسواق مجلس التعاون الخليجي.

بالخري  ومبرشة  واعدة  تزال  ال  األمد  املتوسطة  اآلفاق  أن  من  الرغم  وعىل   

نتيجة لقوة الطلب عىل النفط يف آسيا واألسواق األخرى الرسيعة النمو، فإن االعتامد 

عىل النفط لن يؤدي إىل حل اإلشكالية املتعلقة بتوسيع مظلة النمو بحيث تشمل 

كافة فئات املجتمع يف املنطقة يف السنوات القادمة. فنظرا لالستخدام الكثيف لرأس 

املال يف صناعة النفط، لن يتمكن االعتامد عىل النفط من معالجة املعضلة الرئيسية 

تفاقم  إىل  فقط  سيؤدي  بل  العمل،  فرص  خلق  وهي   - باملنطقة  النامية  للبلدان 

السلع  صادرات  نطاق  بتوسيع  تقوم  أن  املنطقة  عىل  لزاما  وبات  الراهن.  الوضع 

غري النفطية والخدمات لتحفيز خلق فرص العمل حتى تتمكن من مواكبة الزيادة 

الرسيعة يف أعداد األيدي العاملة يف مجموعة البلدان املتوسطة الدخل. فعىل الرغم 

من تحقيق بعض التقدم، فإن مساهمة صايف الصادرات يف تحقيق النمو يف املنطقة 

كانت محدودة يف السنوات العرش املاضية، وال تزال صادرات السلع والخدمات غري 

النفطية أدىن من معدالتها املمكنة بكثري. ومع ذلك، يختلف الوضع اختالفاً ملموساً 

للنفط  املستوردة  املنطقة  وبلدان  للنفط،  املصدرة  التعاون  مجلس  لدول  بالنسبة 

التي تعمل صادراتها من السلع والخدمات غري النفطية مبعدالتها املمكنة، والبلدان 

فقط عن  بدرجة طفيفة  النفطية  غري  تزيد صادراتها  التي  للنفط  املصدرة  النامية 

ُخْمس املستويات املتوقعة.

املاضية؟ وهل  العرش  السنوات  النفطية خالل  الصادرات غري  كيف تطورت 

تواجه بلدان املنطقة قضايا خاصة تتعلق بقدرتها عىل النفاذ إىل األسواق؟ وما هي 

نّفذت  وهل  للمنطقة؟  النفطية  غري  الصادرات  منو  أمام  املاثلة  الرئيسية  العقبات 

بلدان املنطقة إصالحات ملعالجة القيود واملعوقات الرئيسية؟ تختلف اإلجابات عىل 

هذه األسئلة من بلد آلخر، وإن كانت هناك رسائل مشرتكة للمنطقة ككل.

•  تؤدي السياسات التجارية التقييدية - وخاصة املعنية بالخدمات - إىل تشويه 	

الحوافز، وعدم تشجيع االستثامر األجنبي املبارش، وتُحّد من تكامل املنطقة 

واندماجها يف االقتصاد العاملي.

• أدت قضايا الحوكمة املرتبطة بالسلطات التقديرية الخاصة يف تطبيق القواعد 	

واألنظمة إىل الركود وانعدام الكفاءة، وتفضيل البعض يف الحصول عىل فرص 

مميزة، وتقييد حصول الرشكات املتناهية الصغر والصغرية عىل الخدمات مبا يف 

ذلك التمويل واملوارد واملعلومات.

• والقدرات 	 املهارات  وقلّة  العمل  أسواق  يف  واملرونة  الكفاءة  نقص  يؤدي 

وتقييد خلق  الرشكات  إنتاجية  التأثري سلبا عىل  إىل  واإلبداعية  التكنولوجية 

األوسط وشامل  لصادرات منطقةالرشق  التكنولوجي  واملحتوى  العمل  فرص 

افريقيا.

 

كيف تطورت الصادرات غري النفطية خالل السنوات العرش املاضية؟ 

أنها أحرزت تقدما يف زيادة  اندالع األزمة  للمنطقة قبل  التي تحسب  املنجزات  من 

تقنيات  املنطقة  بلدان  اعتمدت  التصدير. فقد  وِوْجهات  الصادرات  وتنويع  االنفتاح 

وتنويع  الصناعة  تحفيز  أجل  من  املتجددة  الطاقة  الستغالل  جادة  وخططا  حديثة 

غري  سلعها  تصدير  ِوجهة  يف  رئيسيا  تحوال  حققت  املنطقة  أن  املُهّم  ومن  الطاقة. 

النفطية نحو آسيا التي تشهد منوا رسيعا وبعيدا عن االتحاد األورويب املتباطئ النمو ـ 

ومع أن هذه الخطوة مل تكن هائلة إىل حد كبري، فإنها كانت مع ذلك تحوالً ملموسا 

التحول صوب آسيا وبلدان مجموعة  أن  للنفط. والواقع  للبلدان املستوردة  بالنسبة 

دول بريك )BRICs(ـ  التي تضم الربازيل وروسيا والهند والصنيـ  يندرج ضمن األخبار 

السارة بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث يُتوقع أن تلعب التجارة 

فيام بني بلدان الجنوب دورا أكرث أهمية يف النظام التجاري العاملي الجديد بعد األزمة.

البلدان.  مجموعة  حسب  املختلفة  األسواق  أهمية  تتباين  حال،  أية  عىل 

فأوروبا ال تزال أهم ِوجهة لصادرات املنطقة من املنتجات والخدمات غري النفطية. 

ويعكس ذلك إىل حد كبري حقيقة استيعاب االتحاد األورويب حوايل نصف صادرات 

البلدان  إىل  املتجهة  النفطية  الصادرات غري  أما  للنفط.  املستوردة  البلدان  مجموع 

النفطية لدول  األخرى يف املنطقة فتمثل النصيب األكرب من مجمل الصادرات غري 

النفطية  للصادرات غري  أهم وجهة  آسيا  أصبحت  بينام  الخليجي،  التعاون  مجلس 

ملجموعة البلدان النامية املصدرة للنفط.

ويبدو أن قطاع الخدمات يُعد مجاال للقوة النسبية للمنطقة ومصدرا رئيسيا 

إليرادات الصادرات والنمو املحتمل مستقبال. فقد متكنت املنطقة من زيادة نصيبها 

للزيادة يف صادرات  نتيجة، إىل حد كبري،  النفطية  العاملية غري  الصادرات  يف سوق 

الخدمات. وهناك منطقة واحدة أخرى فقط يف العامل - هي جنوب آسيا - تحقق عن 

طريق صادرات الخدمات نصيبا يف الناتج أعىل مام تحققه منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا. وتعترب أهمية الخدمات كمصدر لنمو الصادرات أعظم كثريا بالنسبة 

لبلدان املنطقة املستوردة للنفط منها بالنسبة ألية منطقة أخرى يف العامل.

عىل العكس من ذلك، زادت الصادرات السلعية للبلدان النامية األخرى بوترية 

أرسع كثريا من مثيلتها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مام يشري إىل أن 

الرشكات املنتجة للصادرات السلعية غري النفطية يف املنطقة ال تتمتع بنفس القدرة 

غري  السلع  صادرات  منو  وكان  األجنبية.  نظرياتها  بعض  بها  تحظى  التي  التنافسية 

النفطية للمنطقة مدفوعا بتوسيع نطاق تصدير املنتجات الحالية إىل أسواق جديدة 

واتجاه منتجات جديدة إىل األسواق الحالية، أكرثَ من كونه مدفوعا بزيادة الصادرات 

الحالية إىل األسواق القامئة. ويدل العامل األخري أيضا عىل الضغوط الهائلة الناشئة من 

التنافس مع صادرات بلدان األسواق الصاعدة األخرى. وقد قامت البلدان املصدرة 

للنفط بتوسيع نطاق صادراتها من املنتجات الصناعية، وخاصة يف آسيا، بينام كانت 

البلدان املستوردة للنفط أكرث نجاحا من البلدان املصدرة له يف زيادة صادراتها من 

الرأساملية إىل  السلع  الغيار إىل االتحاد األورويب وآسيا، وصادرات  املُكّونات وقطع 

لإلنتاج  العاملية  بالرتتيبات  املرتبط  الصادرات  كان منو  ذلك،  األورويب. ومع  االتحاد 

املشرتك ضعيفا باملقارنة بنمو صادرات املنتجات الصناعية واالستهالكية والغذائية - 

وخاصة إىل االتحاد األورويب.
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ٍفاو صخلم

ويُعد النمو يف الهامش الكبري للتجارة خري شاهد عىل التحول صوب املنتجات 

أهمية  ازدياد  وكذلك  األورويب،  واالتحاد  آسيا  النمو يف  الرسيعة  السوق  وقطاعات 

يف  املشرتك  لإلنتاج  العاملية  الرتتيبات  ما  حد  وإىل  الصناعية،  املنتجات  صادرات 

الصناعات الكهربائية وصناعة السيارات يف البلدان املستوردة للنفط ذات الروابط 

التبادل التجاري بني الصناعات محدودا  القوية مع االتحاد األورويب. ولكن ال يزال 

يف  التحويلية  الصناعات  أنشطة  أن  ويبدو  العامل،  أنحاء  باقي  ومع  املنطقة  داخل 

والبلد  املحلية.  لألسواق  املوجهة  التجميع  عمليات  يف  معظمها  يف  ترتكز  املنطقة 

الوحيد يف املنطقة الذي يحظى بنصيب كبري للُمكونات يف صادراته اإلجاملية هو 

تونس.

هل تواجه بلدان املنطقة قضايا تتعلق بقدراتها عىل النفاذ إىل األسواق؟

تتمتع بلدان املنطقة بالقدرة عىل النفاذ الجيد نسبيا إىل أسواق السلع غري الزراعية 

املتقدمة  األسواق  يف  الكلية  الزراعية  الحامية  ولكن  الدخل،  املرتفعة  البلدان  يف 

مرتفعة، ويرجع ذلك أساسا إىل الحواجز غري الجمركية، وخاصة القيود املفروضة عىل 

بلدان  األورويب. وتواجه  باالتحاد  الروابط  للنفط ذات  املستوردة  البلدان  مجموعة 

املنطقة يف النفاذ إىل أسواق الصني قيودا أكرب من تلك املفروضة يف األسواق املتقدمة، 

وقد واجهت البلدان املستوردة للنفط التي لها روابط مع االتحاد األورويب مستوى 

املفروضة عىل  التعرفات  ارتفاع  األخرى بسبب  البلدان  الشاملة من  للحامية  أعىل 

تصدير منتجات معينة إىل الصني.

أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  فيها  مبا  املناطق،  جميع  وتواجه 

تواجه  ذلك،  وعالوة عىل  األخرى.  األماكن  يف  منه  أعىل  للحامية  مستوى  الهند  يف 

صادرات املنطقة غري النفطية إىل الهند حاميًة بقدر أكرب من مثيله يف معظم املناطق 

األخرى، وهو ما يُعزى بدرجة كبرية إىل الحواجز املرتفعة املفروضة عىل الصادرات 

غري النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن املستوى العام للحامية 

الصني،  يف  منه  عموما  الهند  يف  أقل  كان  للنفط  املستوردة  البلدان  صادرات  ضد 

ارتفاع  عىل  شواهد  وجود  عدم  إىل  اإلشارة  وتجدر  املنتجات.  تركيبة  ألثر  انعكاسا 

الحامية العامة ارتفاعاً كبرياً منذ عام 2008 عندما اندلعت األزمة العاملية.

النامية  البلدان  فإن  األسواق،  إىل  للوصول  الجيدة  اإلمكانية  الرغم من  عىل 

باملنطقة ال تُحسن استغالل الفرص القامئة من أجل تعزيز منو صادراتها غري النفطية. 

وسوريا،  وإيران  والجزائر  اليمن  مثل  للنفط،  املصدرة  النامية  البلدان  قامت  فقد 

البلدان  وكانت   .2005 عام  يف  األسواق  من   %  5 من  أقل  إىل  منتجاتها  بتصدير 

املستوردة للنفط أكرث نجاحا منها، ولكن صادرات معظمها اتجهت إىل أقل من 7 

% من األسواق، وهذا أداٌء ضعيف باملقارنة ببلدان أخرى منها تركيا التي وصلت 

منتجاتها إىل 27 % من األسواق. باإلضافة إىل ذلك، تتفاوت ً درجات النجاح تفاوتاً 

كبرياً يف التغلغل إىل األسواق األجنبية بني بلدان املنطقة، وال ميكن تفسري ذلك بوجود 

فوارق بني مستويات الحامية بني األسواق، بل إنه يعكس باألحرى نقص املعلومات 

يف  بالتصدير  القامئة  للرشكات  املقلقة  بالشواغل  حافل  مجال  وهو   - األسواق  عن 

املنطقة - والقيود األخرى التي تُحد من قدرة الرشكات عىل املنافسة.

ما هي العقبات الرئيسية املاثلة أمام منو الصادرات غري النفطية للمنطقة؟ 

النفطية  غري  الصادرات  منو  إلعاقة  املؤدية  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  هناك 

وتتفاوت  للرشكات،  التنافسية  بالقدرة  واإلرضار  االستثامر  تشجيع  وعدم  للمنطقة 

تفاوتاً كبرياً مستويات إنتاجية العاملة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف املنطقة. 

فإنتاجية الرشكات يف دول مجلس التعاون الخليجي أعىل بكثري من مثيلتها يف البلدان 

النامية باملنطقة، يف حني أن الرشكات يف البلدان النامية املصدرة للنفط هي األقل 

إنتاجية. وتبعا لذلك، فإن املجموعات الرئيسية الثالث لبلدان املنطقة تواجه قيودا 

مختلفة ُمعيقة لنمو الصادرات غري النفطية. 

الخليجي يف محدودية  التعاون  الرئيسية يف دول مجلس  تتمثل املشكالت 

يف  والتشوهات  التمويل،  عىل  الحصول  عىل  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  قدرة 

الخاص،  القطاع  يف  والدخول  املهارة  اكتساب  عىل  تشجع  ال  التي  العمل  أسواق 

بعض  إىل  املبارش  األجنبي  االستثامر  لتدفقات  املُحبطة  التمييزية  والسياسات 

والجاهزية  واالبتكار  اإلبداع  قدرات  أن  الواضح  ومن  الخدمات.  قطاعات 

التكنولوجية هي مجاالت تتطلب إيالء عناية خاصة ألن هذه البلدان متأخرة عن 

نظرياتها يف العامل املتقدم.

وغري  الجمركية  الحامية  تعترب  للنفط،  املصدرة  النامية  للبلدان  بالنسبة 

الجمركية املفروضة بشأن السلع غري النفطية األعىل من نوعها يف العامل، وغالبا ما 

تُشري رشكات التصدير إىل الرضائب والفساد باعتبارهام عقبتني رئيسيتني، ولكن توجد 

أسواق  يف  الكفاءة  انعدام  وخاصة  الدولة،  لهيمنة  نظرا  أخرى،  وإشكاليات  قضايا 

القدرة  املالية، مام يثري مشكالت أكرب أمام  العمل والسلع، وضعف تطور األسواق 

التنافسية وآفاق منو القطاع املوّجه نحو التصدير.

وفيام يتعلق بالبلدان املستوردة للنفط - وخاصة البلدان املرتبطة باالتحاد 

فوجود  الجمركية.  غري  الحواجز  بسبب  أساسا  مرتفعة  الحامية  تزال  ال  األورويب، 

فوارق كبرية يف التعرفات الجمركية بني البلدان يعني ضمنا أن صناعاتها تستفيد 

إىل صعوبة  يؤدي  مام  السياسات،  عن  الناشئة  التحويالت  من  متفاوتة  بدرجات 

فتح األسواق بني الرشكاء اإلقليميني عىل الرغم من اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

الخدمات  أيضا يف قطاعات  الحامية مرتفعة  تزال  الكربى)PAFTA(. وال  العربية 

الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  مثل  إقليمية  اتفاقية  يف  املقرر  النطاق  يتجاوز  مبا 

أن  كام  األورويب.  االتحاد  مع  الحرة  للتجارة  الثنائية  واالتفاقيات  الكربى  العربية 

الحيز املايل املحدود يف عدد قليل من البلدان املستوردة للنفط يدل عىل أن عدم 

اليقني عىل الصعيد االقتصادي الكيل ال يزال ميثل أهم الشواغل املقلقة للرشكات، 

العمل.  سوق  ومرونة  كفاءة  عدم  يف  األخرى  الضعف  جوانب  أحد  يتمثل  بينام 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن القدرة عىل التنافس بفعالية يف األسواق العاملية تقتيض 

أن تلحق الرشكات يف البلدان املستوردة للنفط بركب رشكات رشق آسيا من حيث 

تشجيع اإلبداع واالبتكار.

هل نّفذت بلدان املنطقة إصالحات ملعالجة القيود واملعوقات الرئيسية؟

تقوم بلدان املنطقة بتنفيذ إصالحات ملعالجة بعض القيود املعيقة لنمو الصادرات 

غري النفطية واملحددة يف هذا التقرير، ولكن ال يزال هناك الكثري مام يلزم إنجازه يف 

العديد من البلدان بسبب الفجوات الواسعة التي ال تزال قامئة بني السياسات بشأن 

املنطقة خالل  ُمطّردة يف  زيادة  زاد متوسط عدد اإلصالحات  املجاالت. وقد  بعض 

 ،2010 ومايو/أيار   2009 يونيو/حزيران  بني  الفرتة  ففي  األخرية.  الخمس  السنوات 

املنظمة  للقواعد  إصالحا   22 مجموعه  ما  باملنطقة  بلدا   18 أصل  من   11 اعتمد 

ألنشطة األعامل بُغية تحسني مناخ األعامل طبقا ألحدث تقرير عن مامرسة أنشطة 

األعامل ) تقرير 2011(. وجاءت اململكة العربية السعودية ومرص يف صدارة البلدان 

القامئة بإصالحات عىل مستوى املنطقة وضمن الخمسة عرش بلدا األكرث نشاطا يف 

تنفيذ اإلصالحات عىل مستوى العامل يف السنوات الخمس املنرصمة.

وتبسيط  الكيل،  االقتصاد  إدارة  بتحسني  املنطقة  حكومات  واضطلعت 

القواعد واإلجراءات الحكومية املنظمة ألنشطة األعامل، وتخفيض الرسوم الجمركية، 

املتاحة للحصول عىل  القدرة  لزيادة  املالية. وسعيا  التدريجي للقطاعات  واالنفتاح 

املتحدة واألردن ولبنان  العربية  إيران وسوريا واإلمارات  التمويل، حققت كل من 

تحسينات يف أنظمتها الخاصة باملعلومات االئتامنية. واشتمل الكثري من اإلصالحات 

تدفق  زيادة  أجل  من  املعلومات  لتكنولوجيا  جديدة  تطبيقات  استخدام  عىل 

التجارة  لتسهيل  تحسينات  أُجريت  كام  وشفافيتها.  العمليات  وكفاءة  املعلومات 

يف بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات 
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العربية املتحدة والبحرين، وكذلك يف البلدان املستوردة للنفط ذات الروابط القوية 

متطلبات  الستيفاء  املعدل  الجامرك  قانون  اليمن  واعتمدت  األورويب.  االتحاد  مع 

بحلول  للمنظمة  االنضامم  بهدف  العاملية  التجارة  منظمة  يف  ومعايريها  العضوية 

نهاية عام 2010.

القيود  بتخفيف  قطر  تقوم  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  وبالنسبة 

املفروضة عىل متلك األجانب لحصص أغلبية بالرشكات املحلية، يف حني أن بعض دول 

الخليج إما أنها يف سبيلها إلعداد إصالحات، أو قامئة فعليا بإصالحات ملعالجة قضايا 

العمل.  وأنظمة سوق  املهارات  نقص  التنافسية، وهي:  للقدرة  الرئيسية  اإلشكالية 

وأسواق  املالية  أسواقها  وظائف  لتحسني  للنفط  املصدرة  النامية  البلدان  وتخطط 

مقومات اإلنتاج والسلع. ويف سياق ا برنامجها الجاري إلصالح النظام املايل، قامت 

املايل.  قطاعه  يف  االحتكار  ومكافحة  املنافسة  بشأن  جديد  قانون  بإصدار  سوريا 

واعتمد العراق خطة عمل لتحديث القطاع املرصيف.

املحدود  املايل  الحيز  ذات  باملنطقة  النامية  البلدان  من  العديد  يقوم  كام 

بتخطيط إصالحات ملعالجة االختالالت االقتصادية الكلية وانعدام اليقني. أما تونس 

عىل  التقاعدية  املعاشات  لربامج  املالية  السالمة  لضامن  قانون  إعداد  بصدد  فهي 

أو متويل من  الرضائب  زيادات إضافية يف  القادمة بدون  العرشين  السنوات  مدى 

امليزانية. وتتحول األردن من االستثامرات املمولة حكوميا إىل ترتيبات الرشاكة بني 

تحسينات  بإعداد  للنفط  املصدرة  البلدان  بعض  وتقوم  والخاص.  العام  القطاعني 

البلدان  بعض  تخطط  كام  التكلفة.  الباهظة  التشوهات  وإزالة  الرضيبية  لقوانينها 

الرشكات  قدرة  وتحسني  املايل،  االستقرار  لتدعيم  تدابري  التخاذ  للنفط  املستوردة 

الصغرية واملتوسطة عىل الحصول عىل التمويل، وإزالة القيود املاثلة أمام االستثامر 

األجنبي املبارش يف بعض القطاعات.

إال أنه ال تزال هناك فجوات واسعة بني السياسات بشأن عدد من املجاالت 

دول  ففي  الالزمة.  اإلصالحية  جهودها  بتكثيف  الحكومات  قيام  تستوجب  التي 

نقص  مسألة  ملعالجة  إنجازه  يجب  مام  الكثري  هناك  الخليجي،  التعاون  مجلس 

املهارات بطريقة شاملة. وينبغي أن تواصل الحكومات الخليجية االستثامر يف بناء 

املهارات وتيسري التوفيق بني العرض والطلب عىل العاملة عن طريق تحسني جمع 

البيانات واملعلومات وخدمات الوساطة. ومن األهمية مبكان تنسيق إصالح الهجرة 

للتكنولوجيا. كام  االستخدام  اإلنتاج كثيف  إىل  للتحول  الالزمة  وتطبيق اإلصالحات 

الحكومية  اإلجراءات  انطواء  ومدى  طبيعة  لفهم  عمله  ينبغي  مام  الكثري  يوجد 

والقواعد التنظيمية عىل قيود عىل التجارة واالستثامر األجنبي املبارش يف قطاعات 

الخدمات الخليجية.

وبالنسبة للبلدان النامية باملنطقة، متس الحاجة يف هذه البلدان إىل تكثيف 

وتنفيذ  وتوزيعها  ونرشها  املعلومات  جمع  وتحسني  املؤسسات  تدعيم  جهود 

اإلصالحات. كام يجب أن تشدد هذه البلدان عىل تنمية األسواق املالية وتطويرها 

ـ وخاصة تحسني البنية التحتية املالية، إىل جانب مواصلة تقوية اإلدارة االقتصادية 

السلع،  وأسواق  العمل  سوق  يف  الكفاءة  وانعدام  القصور  أوجه  ومعالجة  الكلية، 

يجب  وأخريا،  التكنولوجية.  والقدرات  املعرفة  واكتساب  االبتكار،  أنشطة  وتسهيل 

إعطاء أولوية لتحقيق الفهم األفضل لطبيعة الحواجز واألنظمة غري الجمركية ومدى 

ما تفرضه من قيود عىل تجارة السلع والخدمات غري النفطية.
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