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مقدمة
ال يزال االنتعاش الدوري العاملي يكتسب قوة متزايدة منذ أن بدأ يف منتصف  .2016فال تزال
األوضاع املالية قوية كام يبدو أن األسواق املالية تتوقع القليل من االضطرابات يف الفرتة القادمة.
ورغم هذه التطورات اإليجابية ،فمن املنتظر أن يرتاجع النمو عىل املدى املتوسط يف االقتصادات
املتقدمة ،حيث تتسبب الضغوط الدميغرافية وضعف منو اإلنتاجية يف كبح النمو املمكن .أما
التوقعات بالنسبة لألسواق الصاعدة عىل املدى املتوسط فهي أكرث إيجابية بوجه عام وإن كان هناك
بعض الفروق الجوهرية بني مختلف االقتصادات ،حيث ينتظر أن تواصل أكرب اقتصادات األسواق
الصاعدة منوها الرسيع ،بينام تظل توقعات النمو ضعيفة نسبيا يف االقتصادات األصغر ومصدري
الوقود .وال تزال املخاطر املحيطة باآلفاق العاملية متسمة بالتوازن إىل حد كبري عىل املدى القصري،
لكن الكفة السلبية ال تزال هي األرجح عىل املدى املتوسط .وينبغي لصناع السياسات اغتنام
الفرصة السانحة حاليا لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية واملالية العامة الالزمة لتعزيز الصالبة وزيادة
اإلنتاجية واالستثامرات وفرص العمل.
رغم زيادة التعايف العاملي ،فال تزال آفاق االقتصاد ضعيفة نسبيا يف البلدان العربية نظرا إلجراءات
التكيف مع أسعار النفط املنخفضة وتأثري الرصاعات اإلقليمية الدائرة .وإزاء انخفاض أسعار النفط،
اشتدت حاجة البلدان املصدرة للنفط للتعجيل بتنفيذ اإلصالحات وزيادة تنوع اقتصاداتها .وتواجه
البلدان املستوردة للنفط مواطن ضعف جسيمة بسبب اآلثار التي خلَّفها ضعف تعبئة اإليرادات
املحلية وارتفاع املرصوفات الجارية التي أدت يف معظم البلدان إىل تجاوز الدين العام  80%من
إجاميل الناتج املحيل .وتشكل التحوالت الهيكلية العميقة مطلبا أساسيا لتعزيز دور القطاع الخاص،
وتشجيع خلق فرص العمل ،وتحقيق االستفادة الكاملة من زيادة اندماج االقتصاد العاملي.
ويتناول القسم التايل رشح آفاق االقتصاد العاملي ،مع تسليط الضوء عىل املخاطر املحيطة بهذه
اآلفاق ،كام يوضح السياسات التي ميكن أن تدعم تحقيق تعاف قوي ودائم .ويتناول القسم الثالث
آفاق االقتصادات العربية مع مناقشة أهم تحديات السياسات املتمثلة يف كيفية ضامن تحقيق منو
أعىل وأكرث احتواء .أما القسم األخري فيتضمن الخامتة.
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البيــــئة
االقتصادية
العـــالمية
1

أ .آخر التطورات واآلفاق المتوقعة
.1

اكتسب النمو العاملي زخام إضافيا ومن املتوقع أن يصل إىل  3.6%يف  2017بدعم من
التحسينات التي دخلت عىل االستثامر والتجارة واإلنتاج الصناعي إزاء خلفية من التحسن العام
يف ثقة األعامل واملستهلكني باإلضافة إىل البيئة املالية العاملية املواتية .ويتسم التحسن
يف النمو باتساع نطاقه مع ازدياد قوة النشاط االقتصادي يف منطقة اليورو والواليات املتحدة
واليابان وأوروبا الصاعدة وروسيا والصني وأنحاء أخرى من آسيا الصاعدة ،كام ظهرت بعض
مؤرشات التحسن يف عدد من البلدان املصدرة للسلع األولية يف أمريكا الالتينية وكومنولث
الدول املستقلة وإفريقيا جنوب الصحراء.
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 1يستند هذا القسم إىل عدد أكتوبر  2017من تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل ،وميكن االطالع عليه
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ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي أكثر في  2018ليصل إلى  ،3.7%مع بقاء اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية هي المحرك للنمو العالمي .ولم يطرأ أي تغيير على
التنبؤات بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ،حيث أن ارتفاع النمو المتوقع في منطقة اليورو يوازن
انخفاض النمو المتوقع في الواليات المتحدة .وترجع التعديالت بالزيادة في تنبؤات النمو في
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ( )4.9%أساساً إلى الزيادة المتوقعة في
قوة النشاط االقتصادي في الصين وفي أوروبا الصاعدة.
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ومن المنتظر أن يحقق اقتصاد الواليات المتحدة نموا أعلى قليال من مستواه الممكن ،مما
يرجع إلى األوضاع المالية الداعمة للغاية وقوة ثقة األعمال والمستهلكين .ومن المتوقع
تراجع التعافي في منطقة اليورو بسبب استمرار األوضاع الديمغرافية المعاكسة ،وضعف
اإلنتاجية ،وفي بعض البلدان ،فرط أعباء الدين العام والخاص .وجاء تباطؤ النشاط في المملكة
المتحدة مدفوعا بانخفاض نمو االستهالك الخاص وزيادة مشاعر عدم اليقين المحيطة بعالقتها
المستقبلية مع االتحاد األوروبي .وفي اليابان ،من المتوقع تراجع وتيرة التوسع نتيجة انحسار
الدفعة التنشيطية من المالية العامة ،وتباطؤ استهالك القطاع الخاص ،وانخفاض نمو الطلب
األجنبي .وبالنسبة لمعظم االقتصادات المتقدمة األخرى فسوف تستفيد من تعافي التجارة
العالمية وطلب الصين على الواردات.
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وتشري التنبؤات إىل أن النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية سيزداد
بقوة .ويرجع ذلك إىل حد كبري لقوة النشاط املتوقع يف الصني ،نظرا الستمرار الطابع التوسعي
الكايف يف مزيج السياسات بغية تحقيق هدف السلطات لزيادة إجاميل الناتج املحيل الحقيقي
إىل الضعف بني عامي  2010و .2020وهناك توقعات أيضا بقوة آفاق االقتصاد يف بقية أنحاء
آسيا ،وأوروبا الصاعدة (وال سيام بولندا وتركيا) والبلدان املصدرة للسلع األولية .غري أن اآلفاق
تتسم بالضعف يف كثري من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف إفريقيا
جنوب الصحراء ،والرشق األوسط ،وأمريكا الالتينية ،حيث تعمل عوامل منفردة عىل تشكيل
اآلفاق املتباينة إىل حد كبري يف مختلف البلدان .وعىل وجه الخصوص ،سوف تستمر إجراءات
التكيف مع أسعار النفط املنخفضة يف البلدان املصدرة للوقود.

ب .المخاطر المحيطة باآلفاق
.5

تتسم املخاطر املحيطة باآلفاق العاملية بالتوازن عموما عىل املدى القصري ،ولكنها متيل نحو
الجانب السلبي يف األجل املتوسط .فعىل املدى القصري ،بينام ميكن أن تؤدي قوة الثقة وأوضاع
السوق املواتية إىل إطالق الطلب املحتجز ،فإن أجواء عدم اليقني والخطوات غري املدروسة بشأن
السياسات ميكن أن تضعف ثقة األسواق وتخفض تقييامت األصول ،وبالتايل تؤدي إىل تشديد
األوضاع املالية .وعىل املدى املتوسط ،تتضمن املخاطر التباطؤ الحاد يف الصني والتداعيات
املصاحبة وحدوث تحول نحو السياسات األكرث إنغالقا .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن أي زيادة يف درجة
العزوف عن املخاطر عىل املستوى العاملي وارتفاع أسعار الفائدة طويلة األجل (وارتفاع قيمة
الدوالر األمرييك) سوف تعرض مواطن الهشاشة يف االقتصادات الضعيفة للخطر ،مبا يف ذلك
عن طريق إضعاف ديناميكيات الدين العام أكرث وفرض القيود عىل االقتصادات التي تعتمد نظم
سعر الرصف املربوطة بالدوالر األمرييك أو التي تعاين من عدم االتساق يف ميزانياتها العمومية.

.6

وهناك عدة مخاطر غري اقتصادية ميكن أيضا أن تضعف آفاق االقتصاد يف بعض املناطق -
ومنها النزاعات السياسية املحلية ،والتوترات الجغرافية-السياسية ،والفساد ،والكوارث املرتبطة
باألحوال الجوية .وتتشابك املخاطر االقتصادية وغري االقتصادية عىل نحو شديد وبإمكانها تعزيز
بعضها البعض ،مام يعزز من تأثريها عىل النشاط العاملي.
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ج .أولويات السياسات
.7

تشري التنبؤات إىل تحقيق زيادة هامشية يف النمو العاملي بعد عام  ،2018ليصل إىل 3.8%
بحلول عام  ،2021وسوف تسهم اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بالجانب
األكرب من هذا النمو ،بينام يرتاجع النمو يف االقتصادات املتقدمة تدريجيا نحو معدل النمو
املمكن وقدره  .1.7%ويتيح التحسن الدوري الراهن يف النشاط االقتصادي العاملي فرصة
سانحة لتنفيذ اإلصالحات املطلوبة لزيادة الناتج املمكن ورفع مستويات املعيشة بوجه عام مع
بناء القدرة عىل الصمود أمام مخاطر التطورات السلبية.

.8

ومن الرضوري إجراء إصالحات هيكلية واتخاذ تدابري داعمة للنمو عىل مستوى سياسة املالية
العامة لتعزيز اإلنتاجية وعرض العاملة ،حيث تتباين أولوياتها يف البلدان املختلفة ،مرتكزة يف
ذلك عىل سياسات مالية كلية سليمة .ومن شأن سياسات التوزيع من املالية العامة أن تساعد
تلك االقتصادات املتقدمة التي تعمل عىل خفض تفاوت الدخول وزيادة تكافؤ الفرص .وال يزال
االستثامر يف رأس املال البرشي أداة فعالة لحفز اإلنتاجية وتوزيع الدخل عىل نحو أكرث عدالة عىل
املدى الطويل ،مع تعزيز قدرة القوة العاملة عىل التكيف مع التحول الهيكيل .وباملثل ،فإن إجراء
مزيد من اإلصالحات يف سوقي املنتجات والعمل ،مبا يف ذلك تيسري مشاركة املرأة ،سوف
يساعد يف رفع معدالت اإلنتاجية والتوظيف وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام الصدمات.

.9

وتتباين األوضاع الدورية يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،ولكن األولويات
بالنسبة لكثري من البلدان ،يف إطار حيز املالية العامة املحدود ،تشمل تحسني جودة البنية التحتية
والتعليم ،وتعزيز اإلدارة الرضيبية وتعبئة اإليرادات ،وترشيد اإلنفاق ،وتحسني الحوكمة ومناخ
األعامل ،وتيسري زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل ،وامليض قدما يف إصالحات سوقي
املنتجات والعمل ،وتكامل التجارة.

.10

وعادة ما تكون اإلجراءات املنفردة التي تتخذها البلدان أكرث فعالية إذا كانت مدعومة بتعاون
متعدد األطراف .فالحفاظ عىل التوسع االقتصادي العاملي يقتيض من صناع السياسات تجنب
التدابري الحامئية مع الحرص عىل تقاسم املكاسب املتحققة من النمو عىل نطاق واسع .وسوف
يسهم الحوار والتعاون الفعال يف تحسني هذه القواعد وتحديثها ،مع معالجة مخاوف األطراف
املعنية .والتعاون متعدد األطراف حيوي أيضا ألنه يعالج تحديات مهمة عىل املدى األطول ،مبا
يف ذلك تقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل لتحقيق األهداف اإلمنائية والتخفيف من آثار تغري
املناخ والتكيف معه.
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البلــــدان
العربــــية
.11

8

2

رغم زيادة التعايف العاملي ،فال تزال آفاق االقتصاد ضعيفة نسبيا يف البلدان العربية نظرا
إلجراءات التكيف مع أسعار النفط املنخفضة منذ عام  2014والتأثري املتواصل للرصاعات
اإلقليمية الدائرة ،باإلضافة إىل استمرار املعوقات الهيكلية للنمو ،مع وجود فروق كبرية بني
مختلف البلدان املستوردة واملصدرة للنفط .ومن املتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي يف
 2017ليصل إىل ( 2.0%من  3.3%يف  )2016مام يرجع يف األساس للتطورات التي تشهدها
البلدان املصدرة للنفط .ويف  ،2018من املتوقع أن يرتفع النمو إىل  ،3.1%مام يرجع غالبا
لقوة الطلب املحيل يف البلدان املستوردة للنفط واالرتداد اإليجايب يف اإلنتاج النفطي يف
البلدان املصدرة للنفط .غري أن مخاطر عدم األمان واملخاطر الجغرافية-السياسية ال تزال تسفر
عن تكلفة إنسانية واقتصادية باهظة ،كام أنها تشكل عبئا ثقيال عىل اآلفاق.
منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي الكيل 2000-2010
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البلدان العربية
املستوردة للنفط

البلدان العربية
املصدرة للنفط

العامل العريب

مساهمة القطاع غري النفطي يف منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي
مساهمة القطاع النفطي يف منو إجاميل الناتج املحيل الحقيقي
املصادر :تقرير صندوق النقد الدويل عن آفاق االقتصاد اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى؛ وحسابات
خرباء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :تشمل مجمالت البلدان العربية املصدرة للنفط دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والعراق واليمن .وتستبعد
بيانات ليبيا من هذه املجمالت لنقص البيانات املتاحة.

 2يستند هذا القسم إىل عدد أكتوبر  2017من تقرير صندوق النقد الدويل عن آفاق االقتصاد اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط
وآسيا الوسطى الذي ميكن االطالع عليه من خالل الرابط التايل .www.imf.org :ويركز التحليل عىل العامل العريب الذي يضم
الجزائر والبحرين وجيبويت ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وعامن وقطر واململكة العربية
السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
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العالم العربي :مؤشرات اقتصادية مختارة2018-2000 ،
( %من إجمالي الناتج المحلي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
المتوسط

13-2012

2014

2015

2016

توقعــــات

2017

2018

العالم العربي
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
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3.3
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3.1
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-2.3
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-5.1

التضخم (متوسط سنوي)% ،

4.1

4.8

4.7

5.3

7.8

6.4

املصادر :السلطات الوطنية؛ وتوقعات وحسابات خرباء صندوق النقد الدويل.
1بيانات الفرتة  2011-2018ال تشمل سوريا.
ملحوظة :تشري البيانات إىل السنة املالية ملرص (يوليو  /يونيو).
العامل العريب :الجزائر والبحرين وجيبويت ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وعامن وقطر واململكة
العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.

أ .البلدان العربية المصدرة للنفط
.12

افتراضات أسعار النفط
(متوسط أسعار النفط
الفورية ،1دوالر أمريكي
للبرميل)

ا تزال أسعار النفط متقلبة للغاية ،ولكن يتوقع بقاؤها عموما يف حدود املستويات الراهنة عىل املدى
املتوسط .وسوف تظل هذه البيئة تلقي باألعباء عىل النمو غري النفطي ،الذي يتوقع أن يظل دون
املتوسطات التاريخية ،يف األجلني القصري واملتوسط .ومع انخفاض الناتج النفطي وتباطؤ وترية الضبط
املايل ،من املتوقع أن يصل النمو الكيل يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل أدىن مستوياته يف 2017
مسجالً  0.5%تقريبا ،بينام يتوقع تعايف النمو غري النفطي يف دول املجلس ليصل إىل  2.6%تقريبا
يف  ،2017-2018ولكنه يظل عند مستوى متواضع بنسبة قدرها  3.4%يف عام  ،2022حوايل نصف
النسبة املسجلة وقدرها  6.7%يف  .2000-2015ومن البلدان املصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون
الخليجي ،يتوقع أن يتعاىف النمو يف الجزائر ليصل إىل  2.4%يف عام  2022بعد تباطؤه ليصل إىل 0.8%
يف العام القادم بسبب تخفيضات اإلنفاق املتوخاة .وال تزال األوضاع األمنية والطاقة اإلنتاجية للنفط
تتسبب يف إضعاف آفاق البلدان الواقعة يف دائرة الرصاع.
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املصدر :حسابات خرباء صندوق النقد الدويل.
1متوسط أسعار النفط الخام من أنواع برنت اململكة املتحدة وديب الفاتح وغرب تكساس الوسيط.
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وقد ساهم تراجع أسعار النفط يف حدوث عجز كبري يف املالية العامة عرب البلدان املصدرة للنفط
يف املنطقة ،وإن كان من املتوقع أن يرتاجع إىل  6.3%من إجاميل الناتج املحيل هذا العام
بفضل التحسن املحدود يف أسعار النفط مقارنة بعام  2016والجهود الكبرية املبذولة لتخفيض
العجز ،بعد ارتفاعه الحاد إىل  13.2%من إجاميل الناتج املحيل يف  .2016وسوف تستمر املنافع
املتحققة من هذه الجهود املبذولة لتخفيض العجز (انظر أدناه) عىل املدى املتوسط ،حيث
يتوقع انخفاض مستويات عجز املوازنة الرتاكمي عىل مدار خمس سنوات إىل  301مليار دوالر
يف الفرتة من  ،2018-2022وهو نصف املستوى تقريبا الذي كان متوقعا يف السابق للفرتة
من  .2016-2021غري أن التقدم املحرز يف مجال الضبط املايل غري متوازن إىل حد ما عرب مختلف
البلدان ،وسيحتاج بعضها إىل بذل مزيد من الجهود لوضع الدين عىل مسار تنازيل .وسيتعني عىل
صناع السياسات اغتنام فرصة أسعار النفط املنخفضة لالنتهاء من تنفيذ إصالحات أسعار الطاقة،
بسبل منها تنفيذ آليات التسعري التلقايئ ،ودعم الضبط املايل باالستمرار يف تحسني أطر املالية
العامة واملؤسسات ذات الصلة.

.14

وقد تسبب تراجع أسعار النفط أيضا يف تدهور الحسابات الجارية يف البلدان املصدرة للنفط يف
املنطقة ،من تحقيق فائض قدره  214مليار دوالر يف  9.9%) 2014من إجاميل الناتج املحيل)
إىل تحمل عجز قدره  93مليار دوالر يف  5.3%) 2016من إجاميل الناتج املحيل) .وبينام يتوقع
عودة رصيد الحساب الجاري اإلجاميل إىل تحقيق فائض محدود يف  ،2019فإن البلدان التي تعاين
من العجز املستمر ،وانخفاض االحتياطيات املالية الوقائية ،وضعف مرونة نظام سعر الرصف
تواجه تحديات عىل مستوى التمويل الخارجي .ومن ثم فإن مواصلة إجراءات الضبط املايل
واإلصالحات الهيكلية متثل مطلبا حيويا ملساعدتها يف دعم نظم سعر الرصف الثابت واجتذاب
رؤوس األموال الخاصة األجنبية .ولتحقيق هذا الهدف ،قامت اململكة العربية السعودية ،عىل
سبيل املثال ،بتحسني فرص وصول املستثمرين األجانب إىل األسواق الرأساملية .وسوف تسهم
كذلك اإلصالحات األخرى الرامية إىل زيادة التنافسية وتعزيز تنوع االقتصاد يف تضييق فجوة
العجز الخارجي عن طريق جذب املزيد من تدفقات استثامر الحافظة.

.15

ومن شأن االقرتاض الدويل أن يساعد يف تلبية هذه االحتياجات للتمويل الخارجي .ففي النصف
األول من  2017اغتنمت دول مجلس التعاون الخليجي فرصة األوضاع املالية املواتية عىل
املستوى العاملي وأصدرت سندات يف أسواق رأس املال الدولية بقيمة تناهز  30مليار دوالر.
ويساعد مثل هذا االقرتاض الدويل عىل تجنب مزاحمة األسواق املحلية ،وخاصة عندما تكون
طاقة هذه األسواق محدودة ،ولكنه قد يتسبب أيضا يف إضعاف قدرتها عىل التطور – وهو مجال
إصالحي له أولويته لضامن كفاية التمويل الالزم لتنمية القطاع غري النفطي – وتعريض الديون
السيادية لتبعات التقلبات يف أوضاع األسواق الدولية .وقد فضَّ لت البلدان خارج مجلس التعاون
الخليجي إصدار سندات دين محلية ملواجهة بدائل التمويل الخارجي املحدودة (إيران والعراق وليبيا
واليمن) .ولتعزيز قدرتها عىل إدارة الدين ،قامت عدة بلدان بإنشاء مكاتب إلدارة الدين (الكويت
وعامن واململكة العربية السعودية) أو ط َّورت املكاتب القامئة بالفعل (أبو ظبي وديب).
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بلـــدان العـــجـز
املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خرباء صندوق النقد الدويل.
 1صاف (“ ”+متثل زيادة).
 2الفروق بني الحساب الجاري ومجموع بنود التمويل ترجع إىل آثار التقييم ،والسهو والخطأ.
 3بلدان سجلت فائضا يف حساباتها الجارية يف املتوسط يف 2014-2017؛ تشمل الكويت وقطر واإلمارات.
 4العراق وليبيا واليمن.

.16

وال تزال البنوك يف دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر تتمتع مبستوى جيد من الرسملة كام
أنها تتسم بالربحية بوجه عام ،وإن كان النظام املرصيف يف العراق ال يزال ضعيفا .وقد رفعت
معظم البنوك املركزية يف مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة األساسية املحلية بالتزامن مع
االحتياطي الفيدرايل األمرييك ،ولكن االنتقال الكامل آلثار رفع أسعار الفائدة األساسية كان مقيدا
بسبب التحسن املتواضع يف السيولة نتيجة الزيادة املحدودة يف أسعار النفط مقارنة بعام 2016
وما صاحبها من تخفيف للقيود النقدية الحكومية .وستظل أسعار النفط املنخفضة ،مقرتنة بدورة
زيادات أسعار الفائدة األمريكية املستمرة ،تفرض ضغوطا عىل جودة األصول املرصفية وتؤثر عىل
قدرة البنوك عىل توفري االئتامن للقطاع الخاص ،مام يسهم يف ضعف آفاق النمو ذات الصلة.

.17

وال تزال توقعات النمو يف األجل املتوسط دون مستوى املتوسطات التاريخية يف ظل إجراءات
الضبط املايل الجارية وواقع أسعار النفط املنخفضة .ويلقي هذا األمر مزيدا من الضوء عىل
رضورة تحويل الرتكيز بعيدا عن إعادة توزيع اإليرادات النفطية من خالل اإلنفاق عىل القطاع العام
إىل التعجيل بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية لزيادة التنوع االقتصادي .ومن شأن تنمية القطاع الخاص
وبذل مزيد من الجهود الرامية إىل تحسني الحوكمة والشفافية ،وتعزيز املساءلة ،ورفع الكفاءة
الحكومية ،إىل جانب تنفيذ إصالحات سوق العمل والتعليم ،أن تسهم يف تعزيز ثقة القطاع
الخاص ،وتشجيع التنوع ،وتحسني التوقعات متوسطة األجل لتحقيق منو احتوايئ قابل لالستمرار.
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ب .البلدان العربية المستوردة للنفط
.18

من املتوقع توسع النشاط االقتصادي بنسبة قدرها  3.9%يف عام  ،2017ليكون أقوى مام كان منتظرا،
وأن يكون واسع النطاق وتدعمه قوة النشاط االقتصادي يف أهم الرشكاء التجاريني ،والطلب املحيل،
وصادرات السلع والخدمات .ويحظى النمو كذلك بالدعم من عدة تطورات منفردة يف استثامرات التعدين
والبنية التحتية .ومن املتوقع أن يواصل النمو تحسنه التدريجي عىل املدى املتوسط ،ليثبت عند 3.9%
يف  2018ويصل إىل متوسط قدره  5.0%خالل الفرتة  .2019-2022ورغم الفروق بني مختلف البلدان،
فإن وترية النمو تلك لن تكفي لتوليد فرص العمل الكافية الحتواء أعداد العاطلني عن العمل حاليا وال
ماليني الباحثني عن العمل الذين سيدخلون سوق العمل الحقا .فمن املمكن أن يؤدي استمرار البطالة
املرتفعة إىل إعاقة الجهود الرامية إىل بناء توافق اآلراء املطلوب للميض قدما باإلصالحات األساسية
الالزمة لتعزيز النمو وزيادة احتوائه لرشائح املجتمع.

8

نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي
يتعافى لكنه ال يزال
أقل من المتوسط
التـاريخــي
(التغير )%
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4
3
2
1
تونس

الصومال ١السودان

املغرب موريتانيا

لبنان

األردن

مرص

جيبويت

0

املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خرباء صندوق النقد الدويل.
1بيانات الصومال تبدأ يف .2013

.19

ومن املتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري يف  2017إىل  6.6%من إجاميل الناتج املحيل ،نتيجة ارتفاع
أسعار النفط إىل حد ما واستمرار املستوى املرتفع من واردات السلع الرأساملية ،ولكن من املنتظر
أن يتقلص يف عام  2018ليصل إىل  5.8%من إجاميل الناتج املحيل بدعم من اآلثار االنتقالية اإليجابية
لتحسن االقتصاد العاملي ،ومنها معدالت قدوم السائحني وتحويالت العاملني يف الخارج .وبينام يتوقع
كذلك أن يؤدي انتعاش أسعار السلع األولية – خام الحديد ،والذهب ،والفوسفات ،والقطن – إىل تحسن
معدالت التبادل التجاري بالنسبة لبعض البلدان ،فإن ارتفاع أسعار الرصف الفعلية الحقيقية قد يشكل
تحديات يف بعض البلدان األخرى ،مام يشري إىل الحاجة إىل مزيج من السياسات املحددة بدقة لتجنب
تراكم مواطن الضعف الخارجية.
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عناصر عملية الضبط المالي تدعم النمو على المدى المتوسط
( %من إجمالي الناتج المحلي ،التغير عن العام السابق،
المتوسط البسيط عبر البلدان)
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املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خرباء صندوق النقد الدويل.

.20

وقد اتخذت البلدان املستوردة للنفط عدة خطوات (أو تعمل حاليا عىل اتخاذها) لضبط حساباتها املالية
العامة ،وذلك عىل جانبي اإلنفاق واإليرادات (انظر القسم التايل) .ونتيجة لذلك من املتوقع حدوث تراجع
طفيف يف متوسط عجز املالية العامة يف هذه البلدان ليصل يف عام  2017إىل  7.3%وينخفض أكرث إىل
 5.8%يف عام  .2018غري أن الرتكة القدمية من ضعف تعبئة اإليرادات املحلية ،وارتفاع النفقات الجارية
(الدعم واألجور) ،وانخفاض قيمة العملة ،وتزايد مدفوعات الفوائد ،وتباطؤ النمو أدت جميعا إىل ارتفاع
الدين العام يف هذه البلدان متجاوزا نسبة  80%من إجاميل الناتج املحيل .ومن ثم فإن خفض مستويات
الدين بحلول عام  2022يتطلب مواصلة الضبط املايل وإجراء اإلصالحات ،التي يتعني أن تكون موجهة
بدقة للنفقات الجارية من أجل حامية اإلنفاق االجتامعي ورفع كفاءة االستثامرات العامة للتخفيف من األثر
االنكاميش عىل النمو.

.21

ومن املتوقع أن يرتفع معدل التضخم يف البلدان املستوردة للنفط من  10.2يف  2016ليصل إىل ذروة
قدرها  20.8%يف  ،2017مدفوعا بعوامل غري متكررة يف مرص والسودان ،وينخفض بعد ذلك إىل 10%
يف  .2018وتشري التنبؤات إىل عودة التضخم إىل مستويات معتدلة خالل الفرتة  ،2018-2022مام يرجع
إىل التحركات املنتظرة عىل مستوى السياسة النقدية يف بعض البلدان ،وانحسار اآلثار املرتتبة عىل
االنخفاضات السابقة يف قيم العمالت ،وتخفيف القيود املحلية عىل جانب العرض نتيجة اإلصالحات
الهيكلية واالستثامر يف البنية التحتية .وسوف يتعني عىل هذه البلدان تقوية وتحديث أطر سياساتها
النقدية لتعزيز آليات انتقال اآلثار ،وتحسني مستوى التواصل والشفافية بشأن أهداف السياسات،
وتحسني األدوات التحليلية ،وخاصة بالنسبة للبلدان التي تحولت مؤخرا إىل نظام سعر الرصف املعوم.
ووفقا لبيانات عام  ،2016تتمتع البنوك يف هذه البلدان مبستوى جيد من الرسملة ،والسيولة ،والربحية
النسبية ،ولكن ينبغي أن يقرتن التوسع االئتامين باملتابعة املستمرة لسالمة النظام املايل ،والرقابة
القوية عىل املؤسسات املنفردة ،وتنفيذ سياسات السالمة االحرتازية املوجهة عىل النحو املالئم ،مبا
يف ذلك فيام يتعلق بالتوسع الرسيع يف االبتكارات التكنولوجية يف القطاع املايل.
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ج .ضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء
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عىل الرغم من آفاق النمو املعتدلة ،بنسبة تزيد قليال عىل  3%يف األجل املتوسط ،فال يزال النمو يف
املنطقة منخفضا للغاية وتقترص مثاره عىل قلة قليلة من املواطنني .فاملنطقة بحاجة تحديدا للنمو
برسعة أكرب ليك تبدأ يف خفض البطالة واستيعاب ماليني املواطنني املتوقع دخولهم سوق العمل
عىل املدى املتوسط 3.وتشكل تحديات البطالة يف املنطقة مصدر قلق كبري بالفعل عىل مستوى
السياسات ،حيث يبلغ معدل البطالة الكلية  11%تقريبا ،وأكرث من ضعف هذا الرقم بالنسبة للشباب
مسجال  .25%ونظرا ألن أكرث من  60%من سكان املنطقة هم دون الثالثني من العمر ،باتت الحاجة ملحة
لتحقيق النمو املرتفع وزيادة فرص العمل ،حيث يبني “مسح الشباب العريب” لعام  2017أن  35%من
الشباب العريب يعتربون البطالة أكرب العقبات أمام املنطقة.
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مجلس التعاون الخليجي 26.3 :مليون
البلدان العربية األخرى املصدرة للنفط 33.4 :مليون
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وهذه التحديات مفهومة متاما لصناع السياسات حيث يشغل النمو االحتوايئ وخلق فرص العمل
موضع الصدارة يف خطط البلدان الوطنية واسرتاتيجياتها للتنمية .ويتوخى الكثري من هذه الخطط إجراء
اإلصالحات لتحسني الخدمات العامة وتوسيع نطاق االستفادة منها ،مع توفري الحيز الالزم لزيادة اإلنفاق
االجتامعي واالستثامري .وهناك إدراك واسع النطاق بأن تنويع وتطوير القطاع الخاص ،وتحسني بيئة
األعامل ونظم الحوكمة ،فضال عىل تزويد القوى العاملة باملهارات املناسبة للقطاع الخاص ،وتقليص
الفجوات بني الجنسني ،وتحسني فرص الحصول عىل التمويل (وخاصة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة)
هي جميعا سياسات من شأنها تحقيق مكاسب كبرية عىل مستوى النمو واالحتواء .وإذا ما أمكن تنفيذ
هذه السياسات مع تعزيز جودة االستثامرات العامة وزيادة اندماج املنطقة يف شبكات التجارة العاملية،
فسوف تتمكن بلدان املنطقة من اغتنام الفرصة املتاحة لجني مثار تعايف النمو العاملي .ومام ال شك
فيه أن تقليص الفجوات الهيكلية ،ورفع مستوى االنفتاح التجاري والتنويع وجودة الصادرات ،باإلضافة إىل
املشاركة بفعالية أكرب يف سالسل القيمة العاملية سوف يسمح للبلدان بتوليد فرص عمل جديدة ،بسبل
منها االستفادة من مزاياها النسبية يف قطاعات الصناعات التحويلية كثيفة العاملة ،ويف نهاية املطاف
رفع معدالت منوها االحتوايئ عىل املدى املتوسط.

 3تشري الدالئل التاريخية إىل ارتباط أي انخفاض كبري يف معدالت البطالة بتحقيق منو ال يقل عن ( 5.5%عدد أكتوبر  2013من تقرير
آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى).
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القواعد التنظيمية والروتني:
الجزائر ،البحرين ،جيبويت ،مرص ،األردن ،الكويت ،املغرب ،موريتانيا ،قطر،
السعودية ،الصومال ،تونس ،اإلمارات

البلدان التي تشجع
تطوير القطاع
الخاص وتدعم
سياسات سوق
العمل لخلق فرص
العمل في القطاع
الخاص وإشراك
الشباب والمرأة

إمكانية الحصول عىل التمويل:
الجزائر ،البحرين ،جيبويت ،مرص ،األردن ،الكويت ،موريتانيا،
املغرب ،عامن ،قطر ،الصومال ،تونس ،اإلمارات
تطوير القطاع الخاص
تشجيع خلق فرص العمل يف القطاع الخاص

سياسات سوق العمل
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التدابري عىل جانب الطلب

التدابري عىل جانب العرض

حوافز مالية للرشكات:
البحرين ،قطر

التدريب:
الجزائر ،األردن ،عامن ،قطر

سياسات سوق العمل النشطة
وغريها من السياسات املوجهة
للفئات املستعبدة:
مرص ،األردن ،املغرب ،السعودية

إصالح قطاع التعليم:
البحرين ،األردن ،لبنان ،املغرب،
قطر ،السعودية ،اإلمارات

يف املرحلة القادمة ،يتمثل السؤال الذي يطرح نفسه يف كيفية تحقيق هذه األهداف .ينبغي أن ترتكز
اسرتاتيجية التنفيذ عىل ثالثة محاور )1( :إمكانية النفاذ إىل األسواق (تنمية القطاع الخاص) ،و( )2إمكانية
الوصول إىل املواهب (إصالحات العاملة والتعليم) ،و( )3إمكانية الحصول عىل التمويل .وينبغي أن ترتكز
هذه اإلصالحات عىل الجهود الرامية إىل تعزيز الصالبة االقتصادية وتحسني مستوى الشفافية واملساءلة.

سياسة املالية
العامة

الحوكمة
والشفافية

الدمج
املايل

االحتوائية

النمــو

سياسات سوق
العمل

بيئة األعامل
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ويف منطقة مل يعد بإمكان الحكومات فيها أن تكون املالذ األول لتوظيف املواطنني ،أصبحت تنمية
القطاع الخاص مطلبا حيويا .ويجري حاليا اتخاذ عدة إجراءات لتيسري االستثامر األجنبي املبارش وإصالح
البيئة القانونية ملؤسسات األعامل بغية تخفيض الوقت والتكلفة الالزمني لبدء نشاط األعامل وتقوية
األطر الرضورية للرشاكات بني القطاعني العام والخاص وإجراءات اإلفالس .غري أن املنطقة تسجل درجات
ضعيفة عىل مؤرش “سهولة مامرسة أنشطة األعامل” الذي أعده البنك الدويل ،وتتخلف عن الركب مقارنة
باملناطق األخرى يف ظل تدهور مركزها النسبي من حوايل  40%أدىن من املناطق األفضل أداء يف
 2014إىل  45%يف عام  .2017وباإلضافة إىل ذلك ،هناك فروق كبرية يف بيئة األعامل بني مختلف بلدان
املنطقة ،حيث ترتاوح بني البلد صاحب أعىل مرتبة ،أي اإلمارات العربية املتحدة ،بنسبة بلغت  23%أقل
من البلد األفضل أداء يف  ،2017إىل البلد صاحب أدىن مرتبة ،أي الصومال ،بنسبة بلغت  80%أقل من
البلد األفضل أداء.

سهولة ممارسة أنشطة األعمال 2017-2014
(الترتيب الحالي والتغير في المسافة من الحد األعلى لألداء)
مجلس التعاون
الخليجي

البلدان المصدرة
للنفط من خارج
مجلس التعاون

بلدان MENAP
المستوردة للنفط

بدء نشاط األعمال
استخراج تصاريح البناء
توصيل الكهرباء
تسجيل الملكية
الحصول على االئتمان
حماية صغار المستثمرين
دفع الضرائب
التجارة عبر الحدود
إنفاذ العقود
تسوية حاالت اإلعمار
التغري يف املسافة من الحد األعىل لألداء يف الفرتة  2014إىل :2017
تحسن

تدهور

ال يوجد تغيري

أعىل %25

املصدر :تقرير مؤرشات مامرسة أنشطة األعامل الصادر عن البنك الدويل .البلدان من خارج
مجلس التعاون الخليجي تشمل إيران والجزائر.

أعىل %50

أعىل %75

أسفل %25
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وقد اتخذت معظم البلدان كذلك إجراءات ملعالجة الفساد وتحسني مستوى الشفافية .وال تزال
تقوية نظم الحوكمة ومكافحة الفساد مبثابة خطوة أساسية إليجاد حيز أكرب لإلنفاق االجتامعي
الداعم للنمو .ومن شأن تكملة هذه اإلجراءات بسياسات لجذب االستثامر األجنبي ،وتشجيع
االبتكار التكنولوجي ،وتحسني اندماج املنطقة يف شبكات التجارة العاملية أن تسمح للبلدان
املنفردة باالستفادة من التعايف يف النشاط االقتصادي العاملي ،وتعزيز صالبة اقتصاداتها ،ويف
نهاية املطاف ،دعم منوها عىل نحو أفضل.

.27

ومع دخول أكرث من  14مليونا من الشباب سوق العمل عىل مدار األعوام الخمسة القادمة،
تعمل بلدان املنطقة حاليا عىل تنفيذ تدابري لتحسني مهارات العاملة ،وال سيام النساء والشباب،
وتعزيز الطلب عىل العاملة يف القطاع الخاص .وبينام تسجل بلدان املنطقة مستويات منخفضة
للغاية يف نتائج االختبارات التعليمية مقارنة مبتوسط البلدان األخرى غري العربية ،ونظرا ألن نسبة
البالغني الذين أمتوا مرحلة التعليم الثانوي أقل كثريا منها يف البلدان النظرية ،فقد أصبح تحسني
جودة التعليم وفرص الحصول عليه مطلبا حيويا .ومن املمكن تحقيق اتساق أفضل بني الربامج
التعليمية واحتياجات سوق العمل يف القطاع الخاص عن طريق الدخول يف مشاركة مع القطاع
الخاص لتبسيط املناهج التعليمية وإعادة توجيهها .وميكن كذلك املساهمة يف تعزيز مهارات
العاملة وتلبية طلب سوق العمل من خالل اعتامد سياسات تعنى عىل سبيل املثال بالتدريب
املهني ،والتلمذة املهنية ،وبرامج املتدربني سواء بأجر أو بدون أجر ،واالستشارات الوظيفية،
وأعامل الوساطة ،وخدمات التسكني الوظيفي.

.28

ومن شأن تحسني فرص الحصول عىل التمويل أن يسمح لشعوب املنطقة متهيد أثر صدمات
الدخل وفتح املجال للحصول عىل الفرص االقتصادية .فاالئتامن يبدو مرتكزا يف الرشكات الكربى
رغم مام تتمتع به املنطقة من قطاعات مالية كبرية ونسبة معقولة من االئتامن يف إجاميل الناتج
املحيل مقارنة باملناطق األخرى .وتأيت إمكانية الحصول عىل التمويل عىل رأس أهم القيود التي
تواجه تنمية القطاع الخاص يف املنطقة ،وال سيام بالنسبة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة
واملرأة .وتتخذ معظم البلدان حاليا تدابري لزيادة إمكانية الحصول عىل التمويل بالنسبة
للمرشوعات الصغرية واملتوسطة (الجزائر وجيبويت ومرص ودول مجلس التعاون الخليجي واألردن
واملغرب) وبالنسبة للمرأة (األردن والصومال) ،وتوسيع نطاق الخدمات املرصفية املحمولة
(جيبويت واملغرب والصومال) ،وتطوير خدمات التمويل اإلسالمي (جيبويت وموريتانيا واملغرب).
ومن املمكن زيادة دعم هذه التدابري بتحسني نظم معلومات االئتامن ،وتعزيز نظم الضامن،
وزيادة االستفادة من التكنولوجيا املالية.
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ونظرا ً للحاجة إىل مواصلة إجراءات الضبط املايل لضامن تحقيق الصالبة االقتصادية ،تواصل بلدان
املنطقة العمل عىل تلبية الطلب املتزايد عىل تحسني الخدمات العامة وتيسري فرص الحصول عليها
عن طريق إعادة توجيه اإلنفاق مع الرتكيز عىل رفع كفاءة النفقات االجتامعية ،وخاصة يف مجاالت
التعليم والصحة واالستثامرات العامة .فقد ارتفع متوسط اإلنفاق عىل الصحة من  2.7%من
إجاميل الناتج املحيل يف عام  2010ليصل إىل  3.1%يف عام  .2014وتعمل بلدان كثرية عىل إلغاء
إعانات دعم الوقود املعممة بالتدريج وإبدالها بربامج للتحويالت النقدية املوجهة بدقة للمستحقني
وزيادات يف املرصوفات االجتامعية األخرى لحامية محدودي الدخل عىل نحو أفضل .وعىل الرغم من
هذه التطورات اإليجابية ،ال يزال اإلنفاق االجتامعي يف املنطقة منخفضا ( 12%من إجاميل الناتج
املحيل) مقارنة بالنظراء (أمريكا الالتينية تنفق  14%من إجاميل الناتج املحيل) كام أن  23%فقط من
التحويالت االجتامعية يف املنطقة العربية هي التي تصل إىل أفقر  39%من السكان .وبالتايل ،هناك
املزيد مام ينبغي عمله لتحسني جودة الخدمات العامة ،وتوسيع نطاق الحصول عىل تلك الخدمات،
وحامية محدودي الدخل .وتعكف بعض البلدان حاليا عىل التصدي الرتفاع فاتورة أجور القطاع العام،
وإدخال التحسينات عىل اإلدارة املالية العامة ،بهدف احتواء ضغوط اإلنفاق والعجوزات والحيلولة دون
مزاحمة أوجه اإلنفاق األخرى.

البلدان التي تخلق حيزا في المالية العامة بإعادة توجيه اإلنفاق
تخفيض الدعم املعمم غري املوجه
للمستحقني الذي يستفيد منه
ميسوري الحال عىل نحو غري متناسب
الجزائر
البحرين
مرص
األردن

الكويت
املغرب
عامن
قطـر

تونس
اإلمارات

إصالح فاتورة أجور
القطاع العام
جيبويت
عامن

موريتانيا
الكويت

تحسني اإلدارة املالية العامة

مرص
تونس

الجزائر

الصومال

توليد حيز مايل لزيادة اإلنفاق
االجتامعي الرضوري

تصميم أو تطبيق نظم تحويالت نقدية
موجهة بدقة إىل املستحقني
الجزائر
الصومال

موريتانيا
األردن

مرص
تونس

الحفاظ عىل مستويات اإلنفاق عىل
التعليم والصحة أو زيادتها أو تحسينها
الجزائر
اإلمارات

قطر
األردن

مرص

زيادة االستتثامرات العامة أو رفع
كفاءتها أو كليهام
جيبويت
تونس
قطر

املصدر :مسوح موظفي الصندوق من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

السعودية األردن
اإلمارات
الكويت
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وتواصل بلدان املنطقة كذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة اإليرادات لتمويل احتياجاتها االجتامعية
واالستثامرية مع ضامن تحقيق مزيد من العدالة .ففي الفرتة بني عامي  2010و ،2016ارتفعت
اإليرادات غري النفطية يف دول مجلس التعاون الخليجي من  5.1%إىل  8.3%من إجاميل الناتج
املحيل (متوسط مرجح) .وتعمل عدة بلدان حاليا عىل اللحاق بركب  140بلدا تقريبا من جميع أنحاء
العامل يف تطبيق نظام رضيبة القيمة املضافة مع استبعاد السلع الغذائية األساسية أو وضع
حد التسجيل عند مستوى مرتفع بالقدر الكايف بهدف حامية األرس منخفضة الدخل واملرشوعات
الصغرية .وتعكف بلدان املنطقة أيضا عىل اتخاذ إجراءات لسد الثغرات الرضيبية ،والحد من
اإلعفاءات املكلفة وغري املوجهة للمستحقني ،وتوسيع الوعاء الرضيبي .غري أن نسبة اإليرادات
الرضيبية إىل إجاميل الناتج املحيل يف املنطقة ال تزال منخفضة عند مستوى أقل من .10%
وتعد تدابري معالجة التهرب الرضيبي وسد الثغرات الرضيبية وزيادة تصاعدية الرضائب باإلضافة
إىل االستفادة من اإلمكانات غري املستغلة يف رضيبتي العقارات والرثوة مبثابة خطوات إضافية
لتحسني األثر التوزيعي لإلجراءات الرضيبية.

البلدان التي تخلق حيزا في المالية
العامة بزيادة اإليرادات
تطبيق الرضائب
االنتقائية أو زيادتها

البحرين
مرص
األردن

عامن
قطر

اإلمارات
السعودية

تطبيق رضيبة القيمة املضافة
أو زيادتها (مبا يف ذلك الخطط
املوضوعة لتطبيقها يف املستقبل)

البحرين
مرص
الكويت

عامن
قطر

اإلمارات
السعودية

تخفيض اإلعفاءات الرضيبية

األردن
املغرب

توسيع الوعاء الرضيبي

األردن
تونس

زيادة التصاعدية الرضيبية

جيبويت
األردن
تونس

املصدر :مسوح موظفي الصندوق من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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إن التعايف العاملي الحايل – حيث يتوقع ارتفاع معدل النمو الحقيقي من  3.2%يف 2016
إىل  3.6%يف  2017و 3.7%عىل املدى املتوسط -يوفر فرصة ذهبية العتامد اإلصالحات
الهيكلية نظرا ألنه سيعظم من آثارها املفيدة ويعجل من حدوثها .وتتسم املخاطر املحيطة
بآفاق االقتصاد بالتوازن إىل حد كبري عىل املدى القصري ،لكن الكفة السلبية هي األرجح عىل
املدى املتوسط .وحتى ميكن جعل النمو أكرث احتواء وصالبة ،ينبغي لصناع السياسات توجيه
سياساتهم نحو الحفاظ عىل االستقرار االقتصادي الكيل ،وخلق فرص العمل وتشجيع املساواة
بني الجنسني ،ودعم االستمرارية البيئية ،وزيادة فرص الحصول عىل الخدمات املالية ،وتعزيز
دور سياسة املالية العامة يف إعادة التوزيع من أجل حامية محدودي الدخل.

.32

رغم زيادة التعايف العاملي ،فال تزال آفاق االقتصاد ضعيفة نسبيا يف املنطقة وتتسم
بالتفاوت يف مختلف البلدان .ومن املتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج عىل املدى املتوسط
يف كثري من االقتصادات العربية ،ولكنه سيظل يف كثري من الحاالت دون املستوى الذي يحقق
معالجة فعالة لتحديات البطالة التي تواجه املنطقة .وال يزال ميزان املخاطر املحيطة بالنمو يف
البلدان املصدرة للنفط مائال باتجاه التطورات السلبية ألن تداعيات بيئة أسعار النفط املنخفضة
واملشوبة بعدم اليقني وإجراءات تصحيح أوضاع املالية العامة ال تزال تشكل عبئا عىل النمو.
وبالنسبة للبلدان املستوردة للنفط ،فإن ميزان املخاطر املحيطة بآفاق االقتصاد مييل أيضا
نحو الجانب السلبي ألن الرصاعات اإلقليمية واملخاطر األمنية ميكن أن متتد لفرتة أطول أو
تتصاعد حدتها.

.33

وإزاء هذه الخلفية ،من الرضوري أن تستمر بلدان املنطقة يف الرتكيز عىل إجراءات الضبط
املايل ،وتقوية أطر سياساتها النقدية ،والتأكد من استمرار سالمة قطاعاتها املالية وصالبتها.
وعىل غرار معظم النظراء عىل مستوى العامل ،ينبغي أن يعجل صناع السياسات يف املنطقة
بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية وتقوية األطر املؤسسية لجني مثار التعايف يف النشاط العاملي.
ولتحقيق هذا الهدف ،فإن االندماج التجاري وتحسني فرص الحصول عىل التمويل ،بسبل منها
زيادة االستفادة من التكنولوجيا املالية ،ميكنهام تحقيق مكاسب كبرية عىل صعيد النمو.
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