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يواج����ه االقتصادي العالمي عموم����ا، واقتصادات 
الش����رق األوسط على وجه الخصوص فترة حرجة 
م����ن التقلب����ات االقتصادية التي تتطلب سياس����ات 
اقتصادية تتناسب مع الظرف، واآلراء والتحليالت 
حول ه����ذا الموضوع كثيرة منها ما س����يطلع عليه 
القارئ الكريم في المقاالت الثالث التي يضمها هذا 
العدد من اصدار )اضاءات اقتصادية(:                                                                           

فالمق����ال األول )تحدي���ات االس���تقرار المالي في 
فت���رة انخفاض النمو وأس���عار الفائدة( يمثل قراء 
في تقرير االس����تقرار المالي العالمي الصادر عن 
صندوق النقد الدولي في أكتوبر-تشرين األول من 
العام الجاري، والذي يبي����ن الكثير من المعلومات 
المتعلقة بانخف����اض تأثير المخاطر القصيرة االجل 
عل����ى االس����تقرار المالي العالمي؛ بس����بب ارتفاع 
أسعار الس����لع األولية. ونجاح األسواق في التكيف 
مع صدمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
وأخذ المخاطر المتوس����طة االجل مسارا تصاعديا 
مع اس����تمرار تباطؤ النمو العالمي، مما ينذر بفتح 
الباب أمام السياسات الشعبوية الناتجة عن االفتقار 
الى نمو الدخل، وتعاظم فجوة عدم المساواة عالميا. 
التقرير يكش����ف الحاجة الى سياس����ات نقدية شاملة 
تعزز الثقة وترفع النمو العالمي، ويتحدث عن دور 
الوس����طاء الماليين غي����ر المصرفيين، والقطاعات 
المالي����ة غير المصرفية في تحمل المخاطر، وقدرة 
حوكمة الش����ركات واالقتص����ادات الصاعدة على 
مواجه����ة الصدمات المالية، وكي����ف يمكن للبنوك 
التعافي وتحقيق االرباح.                                         

ام����ا المقال الثاني )أضواء عل���ى أهم االحداث في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وأفغانستان 
وباكس���تان( فيعتم����د أيضا عل����ى التقرير الدوري 
لصندوق النقد الدولي لش����هر أكتوبر-تشرين األول 
من العام الجاري، فبحسب التقرير تعرضت منطقة 
الشرق األوسط وأسيا االوسط الى تباطؤ في نموها 
االقتصادي الحق اضرارا بمس����تويات المعيش����ة. 
وخلق اقتصادات أكثر ديناميكية يتطلب قطاع خاص 
فاع����ل، اال ان االمر ال يخلو م����ن العقبات، كعقبة 
انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات المدمرة. 
وان انخف����اض النمو االقتصادي خالل الس����نوات 
القادمة سيؤثر على خطط الدول في المحافظة على 
مستوى معيشة الس����كان، ومواجهة البطالة، لذا ال 
س����بيل امامها اال تنويع مصادر ايراداتها، وتفعيل 
دور قطاعها الخاص.                                                                                        

ويوضح المق����ال الثالث )تباطؤ نم���و التجارة مع 
تس���ليط الضوء على ركود االقتص���اد العالمي( ما 
تمر به التجارة العالمية من تراجع في النمو يحصل 
ألول مرة منذ عقود، وهذا يعد-حس����ب التحليالت 
الرصينة-مؤشرا خطيرا على احتمال تكرار تجارب 
تاريخية سابقة انتجت حروبا مدمرة )الكساد الكبير 
في الثالثينات من الق����رن الماضي(، وال حل لهذه 
المعضل����ة اال باالنفتاح االقتص����ادي لرفع معدالت 
النمو في االقتصاد العالمي. وان الصراع بين القوى 
الكب����رى يقود الى مزيد من التخوف على االقتصاد 
العالمي، الذي قد يأخذ طريقه نحو االنفجار الكلي؛ 
بسبب السياسات االقتصادية لهذه الدول.                                                                                                          

هل حتمي �سيا�سة �النفتاح �القت�سادي �القت�ساد�ت �ل�سرق �أو�سطية؟
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حتديات �ال�ستقر�ر �ملايل يف فرتة �نخفا�ض �لنمو و�أ�سعار �لفائدة
  تلخي�ض وعر�ض: د. فر��ض ح�سني �ل�سفار

  رئي�ض ق�سم �د�رة �الزمات
مركز �لدر��سات �ال�سرت�تيجية

تقرير �ال�ستقر�ر �ملايل �لعاملي – �أكتوبر 2016
�سندوق �لنقد �لدويل      

     اصدر صندوق النقد الدولي تقرير االستقرار 
المال���ي العالمي في أكتوب���ر 2016 مبينًا أهم 
المؤش���رات والتحديات الت���ي تواجه االقتصاد 
العالمي في الوقت الراهن، فمن جانب المخاطر 
القصيرة األجل فيش���ير التقري���ر الى انخفاض 
تأثيرها على االس���تقرار المالي العالمي بسبب 
ارتفاع أسعار الس���لع االولية مقارنة بما كانت 
علي���ه أوائل العام الج���اري وانتعاش التدفقات 
الرأسمالية السيما في االسواق الصاعدة فضاًل 
ع���ن التدابير واالجراءات التي اتخذتها الصين 
لتعزيز النم���و االقتصادي، في مقابل ذلك أدت 
التوقعات الى زيادة التيس���ير النقدي في الدول 
المتقدمة دعما ألس���عار األصول حيث أصبح 
بعض التحسن في درجة األقبال على المخاطر.

 و قد جاءت صدمة خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي عقب اس���تفتاء يونيو 2016 لُتحدث 
بعض االضطراب المبدئي في األس���واق ، ثم 
سرعان ما نجحت األسواق في التكيف بسالسة 
على الرغم من  المخاوف الناشئة عن مخاطر 
التطورات السلبية على اقتصاد المملكة المتحدة 

والتداعيات المحتملة.

اما مخاطر المدى المتوس���ط فيش���ير التقرير 

التخاذها مس���ارًا تصاعديًا مع استمرار تباطؤ 
النم���و العالمي، اذ أصبحت األس���واق المالية 
تتوقع فت���رة طويلة من االنخفاض في معدالت 
التضخم وأس���عار الفائدة وفترة تأخر أطول في 
العودة إلى السياسة النقدية الطبيعية ، وقد تشهد 

كثير من الدول مناخًا سياسيًا غير مستقرا.

 و م���ن جانب اخر أدى االفتقار إلى نمو الدخل 
وزيادة عدم المساواة إلى فتح الباب أمام السياسات 
الشعبية المنغلقة ، ومن شأن هذه التطورات أن 
تزيد من صعوبة معالجة المشكالت الموروثة، 
وتزي���د من تع���رض االقتصادات واألس���واق 
للصدمات، وترفع مخاطر االنزالق التدريجي 
إلى حالة م���ن الركود االقتص���ادي والمالي ، 
وفي مثل هذه الحالة، تواجه المؤسسات المالية 
صعوبة كبيرة في سعيها للحفاظ على ميزانيات 

https://goo.gl/RwcBW9 رابط المقال األصلي:
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عمومية س���ليمة مما أدى هذا األمر إلى ضعف 
في النمو االقتصادي واالستقرار المالي. 

اما في جانب تعزيز االستقرار المالي فيوضح 
التقري���ر ان صناع السياس���ات يحتاجون إلى 
مزيج من السياس���ات االقتصادي���ة تكون أكثر 
فعالي���ة وتوازنا من أجل تحقيق مس���ار أقوى 
للنمو واالس���تقرار المالي ، وف���ي هذا االتجاه 
يبين التقرير ان االسواق المالية افادت من تجدد 
اإلقبال على المخاطر ف���ي أعقاب اإلجراءات 
غير المس���بوقة التي اتخذتها البنوك المركزية 
، وعلى الرغم من أن التيس���ير النقدي ال يزال 
مطلوب���ا لدع���م التعاف���ي، اال إن مجموعة من 
السياس���ات الش���املة يمكن أن تخفف األعباء 
المتزايدة التي تتحملها البنوك المركزية ، حيث 
إن بعض السياس���ات النقدية مثل أسعار الفائدة 
الس���البة تكاد تصل إلى أقص���ى حدود فعاليتها 
، واآلثار الجانبية المتوس���طة األجل النخفاض 
أس���عار الفائدة تتزايد على البنوك والمؤسسات 
المالي���ة األخرى ، فضاًل ع���ن الحاجة الملحة 
لتنفيذ سياس���ات مالي���ة عام���ة وهيكلية تعزز 
الثقة وترفع النمو العالمي، وتطبيق سياس���ات 
للسالمة االحترازية الكلية لترسيخ أسس النظام 
المال���ي العالمي ، ومن ش���أن هذا أن يس���اعد 
عل���ى تجنب االن���زالق إلى حالة م���ن الركود 
المالي واالقتصادي ، فس���يناريو الركود المالي 
والسياسات الحمائية يمكن أن يسفر عن خسارة 
في الناتج العالمي بخسارة تبلغ حوالي 3% حتى 

نهاية 2021.

اما في جانب تأثير السياسة النقدية فيشير التقرير 
الى انها تواصل التغي���ر ولم يصيبها الضعف 
على الرغم من نمو التمويل غير المصرفي، فقد 
شهد العقد الماضي تغيرا ملحوظا في األسواق 
المالي���ة العالمية متمثاًل ببروز دور الوس���طاء 
الماليين غير المصرفيين مثل مديري األصول 
التأمي���ن، وصناديق معاش���ات  ، وش���ركات 
التقاعد  وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت 
بش���أن انخفاض فعالية السياس���ة النقدية بسبب 
تنامي دور التمويل غي���ر المصرفي، يبدو أن 
ه���ذه المخاوف ليس لها أس���اس  بل أن انتقال 
السياس���ة النقدية يبدو أقوى، في المتوسط، في 
االقتص���ادات التي تمتلك قطاع���ات مالية غير 
مصرفية أكبر ، وعند تش���ديد السياسة النقدية 
غالبا ما تقلص المؤسس���ات غي���ر المصرفية 
ميزانياتها العمومية حت���ى أكثر من البنوك – 
وهو سلوك ُيفَسر جزئيا بأنه أثر السياسة النقدية 

على مستوى تحمل المخاطر.

 وربما أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى تهيئة 
الظروف لزي���ادة تحمل المخاط���ر من جانب 
كل من البنوك وجهات الوس���اطة المالية غير 
المصرفية غير أن اقتران الميزانيات العمومية 
المصرفية الضعيفة والتنظيم المصرفي األقوى 
يمكن أن يعني أن المؤسس���ات غير المصرفية 
تقوم اآلن بدور أهم في تمرير السياس���ة النقدية 
؛ ألن قناة السياس���ة النقدي���ة المتمثلة في تحمل 
المخاطر بدأت تكتس���ب أهمي���ة وصار مديرو 
األصول يضطلعون بدور أكبر في الوس���اطة 
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المالية ، ونتيجة لذلك فإن آثار تغيرات السياسة 
النقدية على االقتصاد العيني قد تصبح أس���رع 
وأوضح ، ويش���ير هذا إلى ض���رورة  توخى 
الس���لطات االحترازية والتنظيمي���ة مزيدا من 
اليقظة وأن تواصل البن���وك المركزية التعديل 
المس���تمر لجرعة اإلجراءات السياس���ة النقدية 
وتوقيت تطبيقها تمشيا مع تغير تأثيرها وسرعة 
انتقاله وال س���يما في بيئة تتسم بتحديات جديدة 

تهدد االستقرار المالي .

ونظرا لنم���و القطاع المالي غي���ر المصرفي، 
قد تك���ون المعلومات الواردة ف���ي الميزانيات 
العمومية للمؤسس���ات غي���ر المصرفية مفيدة 
بدرجة مس���اوية على األق���ل للمقاييس التقليدية 
المتعلقة بالمجمالت النقدية ، وفي هذا الس���ياق، 
يعد تحس���ين جمع البيانات عن المؤسسات غير 

المصرفية أمرًا ضروريا.

اما في جانب مواجهة الصدمات فيشير التقرير 
ان اقتصادات األس���واق الصاعدة تحتاج لمزيد 
من اإلصالح لحوكمة الشركات للمساعدة على 

تعزيز صالبتها،

 والتساؤل الذي يرد هنا هو : 

هل واك���ب التقدم المؤسس���ي ف���ي اقتصادات 
األسواق الصاعدة )بما في ذلك حوكمة الشركات 
المالي الدولي  وحماية المس���تثمرين( اندماجها 
من حيث بناء قدرتها على الصمود في مواجهة 

الصدمات الخارجية؟ 

ويجيب التقرير ان حوكمة الش���ركات وحماية 
المس���تثمرين قد ش���هد تحسنا بش���كل عام في 
اقتصادات األس���واق الصاعدة خ���الل العقدين 
الماضيي���ن، وتب���دو هذه التحس���ينات بوضوح 
س���واء على مستوى الشركات أو البلدان ، ومع 
ذلك توجد فروق مهمة بين اقتصادات األسواق 

الصاعدة، كما يوجد مجال لمزيد من التحسن.

ويبين التحليل أن اقتصادات األسواق الصاعدة 
تزداد صالب���ة في مواجهة الصدم���ات المالية 
العالمية كلما قويت أطر حوكمة الشركات وحماية 
المس���تثمرين  وهو ما يكتسب أهمية خاصة في 
المرحل���ة الجدي���دة التي يدخلها النظ���ام المالي 
العالمي ، فعلى سبيل المثال، كانت انخفاضات 
أسعار األس���هم في أعقاب خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي أكبر نس���بيا ف���ي اقتصادات 
األس���واق الصاع���دة التي تطب���ق معايير أدنى 
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لحوكمة الش���ركات ، ومن شأن تحسين حوكمة 
الشركات أن يعزز كفاءة سوق األوراق المالية 
و يزيد من عمق وس���يولة األسواق الرأسمالية، 
مما يحسن قدرتها على اس���تيعاب الصدمات ، 
كذل���ك فإن اقتصادات األس���واق الصاعدة التي 
تنماز بمستوى أفضل من حوكمة الشركات عادة 

ما تكون ميزانياتها العمومية أكثر صالبة،

ومن المرجح أن يتحس���ن االستقرار المالي مع 
انته���اج سياس���ات لتعزيز حقوق المس���تثمرين 
الخارجيي���ن، وخاص���ة صغ���ار المس���اهمين 
وتحقيق االتساق الكامل بين متطلبات اإلفصاح 
والممارس���ات الدولية الُفْضلى، وتشجيع المزيد 

من االستقاللية لمجالس اإلدارات.

م���ن جانب اخ���ر يؤكد التقري���ر على ضرورة 
معالج���ة عدد م���ن التحديات العالمي���ة الملحة 
لضمان اس���تمرارية قدرة النظام المالي العالمي 
على دعم التعاف���ي والحفاظ على الصالبة التي 
تحققت بشق األنفس ، ويمكن المساعدة في إيجاد 
حلقة من التأثيرات اإليجابية بين األسواق المالية 
واالقتصاد العيني من خالل التقدم على األصعدة 

التالية :

تس���وية أعباء المديونية المفرطة التي   •
تطورت في فترة النمو االسمي المنخفض وهذا 
يتطلب انتهاج سياس���ات للمالي���ة العامة تراعي 

النمو حتى يتسنى دعم النشاط االقتصادي.

خلق حوافز إلعادة هيكلة ديون القطاع   •

الخاص، مع تيس���ير معالجة خل���ل الميزانيات 
العمومية لدى البنوك.

وفي هذا االتجاه يجب على البنوك أن تتكيف مع 
هذه البيئة الجديدة من النمو المنخفض وأس���عار 
الفائدة المنخفض���ة عن طريق تقليص األرصدة 
الكبيرة م���ن الق���روض المتعث���رة الموروثة، 
وترشيد الميزانيات العمومية وهياكل الصناعة ، 
وسيتطلب هذا األمر تعديل نماذج أعمالها العتيقة 
من أجل الحفاظ على الربحية، والتكيف مع واقع 
األعمال الجديد والمعايي���ر التنظيمية الجديدة ، 
وفي بع���ض الحاالت، س���يكون عل���ى البنوك 
الضعيف���ة الخروج من الس���وق وعلى األنظمة 
المصرفي���ة أن تتقل���ص ، وهذا مه���م لضمان 
توافر قدر كاف م���ن الطلب على االئتمان لدى 
البنوك المتبقية بما يكفل نظاما مصرفيا نش���طا 
وس���ليما قادرا على النمو والحفاظ على ما لديه 
من هوامش وقائية معززة في صورة رأس مال 
وس���يولة ، ويمكن أن يس���اعد صناع السياسات 
في الحد من عدم اليقين باستكمال جدول أعمال 
اإلص���الح التنظيمي دون زيادة كبيرة في رأس 
الم���ال اإللزامي الكلي مع الحفاظ على س���المة 

اإلطار الرأسمالي.

وللمؤسسات العالمية دور تؤديه في تعزيز النمو 
االحتوائي وتش���جيع إقامة ح���وار مفتوح حول 
العولمة ، وستجني غالبية البلدان ثمارا في شكل 
النمو االقتصادي الكلي فضاًل عن التوس���ع في 
إتاحة الخدمات المصرفية للشركات واألفراد ، 
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              ال ي���زال هب���وط أس���عار النفط 
والصراعات المس���تمرة يشكالن عبئًا على 
آفاق االقتصاد في منطقة )الش���رق االوسط 
وش���مال افريقيا وافغانس���تان وباكس���تان( 
فأجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات 

وليبيا  الع���راق  ف���ي 
واليم���ن  وس���وريا 
ضعف  في  تتس���بب 
الثق���ة ، بينم���ا يؤثر 
انخفاض أسعار النفط 
الص���ادرات  عل���ى 
االقتصادي  والنشاط 
المصدرة  البلدان  في 

للنفط ، وبحس���ب التقرير الدوري لصندوق 
النق���د الدولي لش���هر اكتوب���ر لعام 2016 
وال���ذي يحمل عن���وان ) اإلص���الح آفاق 
االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الش���رق األوسط 
وآسيا الوسطى (  و قد جاء في أبرز فقراته 
ان  تحق���ق المنطقة نموا مح���دودا بمعدل 
3.5% هذا العام ، مع قليل من التحس���ن في 
عام 2017 -انظر الجدول- ويؤدي تباطؤ 
النمو االقتصادي إلى إلحاق الضرر بالتقدم 

في تحسين مستويات المعيشة ، وقد  تستفيد 
البلدان المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره 
وإن كان تراُجع التحويالت التي تتلقاها من 
العاملين في البل���دان المصدرة للنفط يعادل 
جانبا من هذا األثر وس���تحقق المنطقة نموا 
العام  ه���ذا  متواضعا 
 ،% قدره4.3  بمعدل 
م���ع تحس���ن طفيف 
ع���ام  ف���ي  متوق���ع 
2017، لك���ن ه���ذه 
التنبؤات تتس���م بقدر 
كبي���ر من عدم اليقين 
أسعار  تقلب  بس���بب 
النفط وخطر الصراعات اإلقليمية ، ويتعين 
تحقي���ق تحوالت هيكلية ف���ي مختلف بلدان 
المنطقة لتحسين آفاق المدى المتوسط وخلق 

فرص عمل جديدة.

وفي هذا الس���ياق ذك���ر التقرير أن إعطاء 
دفع���ة للنمو وخلق ف���رص عمل جديدة في 
القطاع الخاص يتطلبان تحوالت هيكلية نحو 
اقتصاديات أكث���ر ديناميكية يقودها القطاع 

) �أ�سو�ء على �أهم �الأحد�ث يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا 
و�أفغان�ستان وباك�ستان (

عر�ض وحتليل : م.م. علي مر�د �لعبادي
باحث  يف ق�سم �إد�ر�ة �الأزمات 

مركز �لدر��سات �ال�سرت�تيجية

�سندوق �لنقد �لدويل
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الخاص، وهو ما يجري التخطيط له بالفعل 
في عدد من البلدان، وقد تم تشخيص بعض 

المعوقات التي تواجه تلك البلدان ومنها :

آف���اق االقتص���اد المثقل���ة بتبعات   -
الدائرة  النفط والصراعات  انخفاض أسعار 

في المنطقة

أن  ينبغي  للنفط  المص���درة  البلدان   -
تواصل التكيف مع انخفاض أس���عار النفط 

وتنوي����ع االقتصاد

تحتاج  للنف���ط  المس���توردة  البلدان   -
إلى إصالحات هيكلي���ة لخلق فرص العمل 

وتحقيق النمو االحتوائي

ال ت���زال آف���اق النمو في الش���رق   -
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
مثقلة بتبعات هبوط أسعار النفط ، بحسب ما 
ورد في آخر تقييم أجراه الصندوق القتصاد 

المنطقة.

وهذه التحديات ال تزال مستمرة ، فيما بين 
الصن���دوق إن المنطقة بحاجة إلى مواصلة 
التقدم الذي أتجه بالفعل نحو تعزيز أرصدة 
المالية العامة وإجراء اإلصالحات الهيكلية 
المطلوبة مما سيس���اعد ف���ي تحقيق النمو 

االحتوائي والقابل لالستمرار.

وفيم���ا يخ���ص التقرير فقد صرح  الس���يد 
مس���عود أحمد مدير إدارة الشرق األوسط 

وآسيا الوسطى عند إطالق التقرير في دبي 
إن »بلدان منطقة الش���رق األوس���ط وآسيا 
الوس���طى تواجه اثنين من أكث���ر القضايا 
االقتصادية والجغرافية- السياس���ية إلحاحا 
على مس���توى العالم، وهما هبوط أس���عار 
النفط واحتدام الصراعات ، ويحس���ب لهذه 
البلدان أنها حققت تقدما في التعامل مع هذه 

التحديات.«

ومن المتعارف عليه فأن اس���عار النفط تعد 
المحرك االس���اس القتصاديات تلك الدول 
كما وان اس���عار النفط قد س���جلت ارتفاعا 
على مدار الش���هور القليل���ة الماضية حتى 
تجاوزت 50 دوالرا أمريكيا للبرميل، فمن 
المتوقع لها أن تبقى منخفضة في الس���نوات 
القادمة ، ويتوقع الصن���دوق أن تصل هذه 
األس���عار إل���ى 60 دوالرا للبرميل بحلول 
عام  2021، وهو مس���توى أقل بكثير من 
المس���تويات المرتفعة التي تجاوزت 100 

دوالر للبرميل منذ سنتين فقط.

وبحس���ب التقرير فأن مس���ألة الصراعات 
تسبب أزمة إنسانية حادة في العديد من بلدان 
المنطقة – حيث تج���اوز عدد الالجئين أي 
حاالت سابقة منذ الحرب العالمية الثانية – 
كما ُتْحِدث اضطرابا في النشاط االقتصادي 
وتؤثر على الثقة في مختلف أنحاء المنطقة.



10

 

المصدرة  للبلدان  اقتصادية مح���دودة  آفاق 
والمستوردة للنفط

اما فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي 
المصدرة للنفط ، فأن صندوق النقد الدولي 

يتوقع أن يبل���غ معدل النمو غي���ر النفطي 
1.8% ع���ام 2016 وبينما س���يبلغ %3.1 
عام 2017، بانخفاض كبير عن المتوس���ط 
ال���ذي بلغ 7% في الفت���رة 2014-2000، 
نتيجة آلثار إجراءات الضبط المالي وزيادة 
تراجع ثقة القطاع الخاص في ظل انخفاض 
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أسعار النفط.

وم���ن المرجح أن يش���هد مجل���س التعاون 
الخليجي نموا نفطيا قريبا من الصفر بسبب 
الصراعات في العراق وليبيا واليمن ، وفي 
إيران حدث تحس���ن كبير ف���ي إنتاج النفط 
ولكن مكاس���ب النمو المتول���دة عن تخفيف 
العقوبات لن تتحق���ق إال ببطء على النطاق 
األوس���ع حيث ال تزال الش���ركات الدولية 
تتوخ���ى الحذر واإلصالح���ات المحلية تتم 

بالتدريج.

ومن جانب اخر فأن التقرير قد اشار ايضًا 
للبلدان المستورة للنفط في المنطقة ومن ثم 
أصبح النمو مثقال بعبء التداعيات الناجمة 
عن تباطؤ النمو في مجلس التعاون الخليجي 
والصراعات الدائرة في المنطقة فضاًل عن 
الجذور على  الهيكلية عميق���ة  المعوق���ات 
المس���توى المحلي. ومن المتوقع أن تحقق 
هذه االقتصاديات توس���عا قدره 3.6% في 
2016 و 4.2% في 2017، وعلى المدى 
المتوسط، سيكون النمو بطيئا للغاية بحيث 
ال يكفي لتحقيق تحس���ن كبير في مستويات 
المعيش���ة أو تخفيض معدل البطالة المرتفع 
ال���ذي يبلغ 10% بالنس���بة لعموم الس���كان 

ويصل إلى 25% بين الشباب.

التكيف مع انخفاض أسعار النفط

وأم���ا النصائح واألس���اليب الت���ي يضعها 

التقري���ر لتلك ال���دول فهي تش���تمل على 
امور ع���دة ابرزها :  »البل���دان المصدرة 
للنفط تواج���ه مهمة صعبة تتمثل في تحقيق 
النمو االقتصادي في مناخ يسوده انخفاض 
إيرادات الموازنة وتخفيضات اإلنفاق، ومن 
ثم يكمن التحدي اآلني والمستقبلي في إيجاد 
مصادر بديلة لإليرادات والنمو االقتصادي 
للحفاظ على مس���توى الرفاهية الذي اعتاد 
عليه كثير من هذه البلدان.« وبالنسبة للبلدان 
المس���توردة للنفط ، يتمثل التحدي الرئيسي 
في زيادة خلق الوظائ���ف من خالل قطاع 

خاص أكثر ديناميكية.«

 ويش���ير التقرير أيضًا ال���ى حصول تقدم 
كبي���ر حققته بعضًا من البل���دان على مدار 
الش���هور القليلة الماضية ف���ي التكيف مع 
البيئ���ة االقتصادية الجديدة ، وال س���يما في 
مجال اإلنفاق وتوليد إيرادات جديدة. فعلى 
سبيل المثال: بدأت كل من البلدان المصدرة 
الحكومي  إنفاقها  تقليص  للنفط  والمستوردة 
وقامت بخفض اإلنفاق على البرامج السخية 
للدعم المعمم على الوقود والكهرباء والغاز 
والمياه وهو الدعم الذي كانت معظم مزاياه 

تذهب إلى األغنياء.

و على الرغم من هذه التحس���ينات فال تزال 
أس���عار هذه الس���لع العامة أدنى بكثير من 
مس���توى المعايير الدولي���ة، ومن ثم يمكن 
لصناع السياسات إجراء مزيد من اإلصالح 
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في أطر تسعير الطاقة، حسبما أشار التقرير.

   وق���د بدأت بعض البل���دان تحدد مجاالت 
لتوفير التكاليف م���ن خالل فواتير األجور 
العامة، فالمملكة العربية السعودية على سبيل 
المثال : أعلنت مؤخرا عددا من اإلجراءات 
لتخفيض فات���ورة األج���ور الحكومية  بما 
في ذلك تخفيض الع���الوات والحد من بدل 
س���اعات العمل اإلضافي���ة و كذلك تخطط 
الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

لتطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا الخصوص، قال السيد أحمد: »كل 
هذه تحركات تس���تحق الترحيب وهي تؤكد 
مدى التزام هذه البل���دان بالتكيف مع البيئة 
االقتصادية الصعبة في الوقت الراهن.«غير 
أنه أضاف أنه يتعين عمل المزيد في االثني 
عش���ر ش���هرا القادمة ولفت���رة طويلة في 
تقتصر  الرئيسية ال  فالتحديات  المس���تقبل، 
على إعطاء دفعة للنمو مع تقييد اإلنفاق من 
الموازن���ة، وإنما أيضا تعظيم العائد من أي 
حيز مالي تستطيع البلدان استخدامه لإلنفاق 
العام، وقال الس���يد أحمد إن االس���تثمار في 
البني���ة التحتية والتعلي���م والرعاية الصحية 
ستظل ثالثة مجاالت أساسية يمكن أن يكون 
اإلنف���اق العام فيها بالغ الفعالية في بناء نمو 

قابل لالستمرار على المدى الطويل.

تنويع محركات النمو

      و ق���د أوص���ى التقرير تلك البلدان بأن 
تحقق تقدما أكبر نحو اقتصادات أكثر تنوعا 
بقي���ادة القطاع الخاص نظرا لبيئة أس���عار 
النفط المنخفضة ، وبعض���ًا من تلك الدول 
بادرت لوضع خطط تتماش���ى مع الوضع 
الجديد مثل ما هو الحال في المملكة العربية 
الس���عودية التي تركز رؤيتها لعام 2030 
على تطوير القطاع الخاص، وتلتزم بتحقيق 
ميزانية متوازنة في غضون خمس سنوات، 
وتتوخى عملية خصخصة جزئية لش���ركة 
أرامكو – أكبر ش���ركة للنف���ط والغاز في 

العالم.

وفي هذا السياق، قال السيد أحمد: »بالنسبة 
للبل���دان المصدرة للنفط ، س���يتضمن ذلك 
تخفيض االعتماد عل���ى اإليرادات النفطية 
مع خلق فرص عم���ل في القطاع الخاص، 
وليس القط���اع العام، للداخلي���ن الجدد في 
س���وق العمل، بينما يتضمن بالنسبة للبلدان 
المس���توردة للنفط تخفي���ض االعتماد على 
تحوي���الت العالمي���ن في الخ���ارج ، ولكن 
األمر يتطلب من مجموعتي البلدان نموذجا 
اقتصادي���ا أقل اعتمادا عل���ى الدولة وأكثر 
القط���اع الخاص »وأضاف:  اعتمادا على 
»من ش���أن التحوالت االقتصادية الجارية 
حاليا أن تحقق نموا صلبا واحتوائيا لألجيال 

القادمة.«
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تباطوؤ  منو �لتجارة ي�سلط �ل�سوء على ركود �القت�ساد �لعاملي

 تش����ير التقارير الص����ادرة من منظمة  •
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي 
الى تفاقم الركود في االقتصاد العالمي 
وما يترتب عليه م����ن تزايد التوترات 

القومية العالمية.

وقد توقعت منظمة  •
العالمية  التج����ارة 
تقريره����ا  ف����ي 
السادس  )الراصد 
التجارة  ان  عشر( 
العالمي����ة س����وف 
العام  ف����ي  تنم����و 

الحال����ي بنس����بة 1.7% فق����ط مقارنة 
ب����� 2.8% ع����ام 2015، وقد ركزت 
المنظمة ف����ي تقريرها عل����ى التراجع 
الس����ريع في التجارة العالمية وخاصة 
خالل الس����نوات الثالث االخيرة، ففي 
فت����رة الثمانينيات نمت التجارة العالمية 
بمعدل 1.5 الى مرتين أسرع من النمو 
في الناتج المحل����ي االجمالي العالمي، 
بينما س����يبلغ معدل نمو التجارة خالل 
العام الحال����ي فقط 80% مقارنة بالناتج 

المحلي االجمالي، وفي الحقيقة إن هذا 
االنخف����اض في نمو التجارة قد س����بقه 
انخفاضا للمرة األولى في عام 2001 
من بعد سنين طويلة من االستقرار في 
نمو التجارة الدولي����ة وتحديدًا منذ عام 
1982، فق����د اش����ار 
لمنظمة  العام  المدير 
العالمي����ة  التج����ارة 
روبرت����و ازيفيدو ان 
التباط����ؤ الكبي����ر في 
العالمية  التجارة  نمو 
وينبغ����ي  خطي����ر 
النهوض م����ن هذا الم����أزق، واوضح 
ايضا ان اللج����وء الى التدابير الحمائية 
وخاصة من قبل ال����دول الكبرى يجب 
ان ال يترجم الى سياسات خاطئة تسبب 
ف����ي تفاقم الوضع الحال����ي، وهذا ليس 
من منظور التجارة فحس����ب بل يشمل 
االقتصادية،  والتنمية  والنمو  التوظيف 
واض����اف ازيفيدو ان في ه����ذا الوقت 
الب����د من ق����راءة ال����دروس التاريخية 
واالهتمام بها وااللتزام بقوانين االنفتاح 

نيك بيامز     
 مركز بحوث �لعوملة 

https://goo.gl/1utWE7 رابط المقال األصلي:

ترجمة و عر�ض و حتليل : م.م.عبري مرت�سى �ل�سعدي
باحثة  يف ق�سم �إد�ر�ة �الأزمات 
مركز �لدر��سات �ال�سرت�تيجية
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االقتصادي الت����ي يمكن ان تحفز النمو 
الى  ازيفيدو  اش����ارة  االقتصادي، وان 
ال����دروس التاريخية  يقص����د منها الى 
الكبير ف����ي ثالثينيات  تجربة الكس����اد 
الماضي عندم����ا واجهت جميع  القرن 
االنكماش  الكبرى  االقتصادي����ة  القوى 
وقامت بف����رض حواجز جمركية على 
التج����ارة وتكوين تكت����الت نقدية، مما 
ادى ال����ى تفاقم الوضع واندالع الحرب 

العالمية الثانية 1939.

      ف����ي مقاب����ل ذلك  ح����ذر صندوق  •
النقد الدولي ف����ي تقريره االخير )افاق 
االقتص����اد العالم����ي( م����ن االوضاع 
االقتصادي����ة العالمي����ة ، موضح����ًا ان 
العالمي وبشكل عام سيواجه  االقتصاد 
انخفاض في معدالت التضخم وظهور 
حالة انكم����اش صريح قد ي����ؤدي الى 
دورة انكماش����ية كامل����ة، تنخفض فيه 
االس����عار واالس����تثمار والتي ستؤدي 
إلى تزاي����د االنكماش االقتصادي، و قد 
ذكر التقري����ر ان التضخم قد حدث في 
العدي����د من البل����دان واالقاليم، اذ كانت 
مع����دالت التضخ����م اقل م����ن توقعاتها 
المتوس����طة االجل في ع����ام 2015 اذ 
بلغت اكثر من 85% من عينة الدراسة 
من بين 120 اقتصاد يعاني 20% منها 
ف����ي الواقع من انكم����اش صريح، وقد 

التفت صندوق النقد الدولي في التقرير 
المذكور ال����ى تباطؤ معدالت النمو في 
التجارة مش����يرا ال����ى إن تباطؤ النمو 
ق����د وصل في ع����ام  2012 الى ثالثة 
ارباع المس����توى مقارنة بفترة 2003-
2007، نتيج����ة لضعف معدالت النمو 
االقتص����ادي العالم����ي وخاصة بجانب 
االس����تثمارات، الن لالس����تثمار اهمية 
خاصة في االقتصاد الراسمالي بوصفه 
الق����وة الدافعة للتوس����ع االقتصادي، اذ 
يقوم المس����تثمرون باالس����تثمار حسب 
توقعات االرباح المستقبلية  التي تؤدي 
بدورها الى زيادة العمالة والطلب على 
المواد الخام والسلع الصناعية مما يعزز 
التوسع االقتصادي بنطاق واسع، ولكن 
انخفاض توقعات االرباح س����يؤدي الى 
انخفاض االس����تثمار ومن ثم االنكماش 
االقتصادي مسببا بدوره الى مضاربات 

مالية وتالعب لزيادة االرباح.

وقد حذر صن����دوق النق����د الدولي من  •
تدابير التيس����ير الكمي الت����ي تقوم بها 
المص����ارف المركزية م����ن منطلق ان 
خفض س����عر الفائدة س����يؤدي الى رفع 
معدالت التضخم وتحفيز االستثمار في 
االقتصاد الحقيقي، لكن الواقع يبين انها 

ستؤدي الى زيادة المضاربة فقط.
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وقدأوضحت كريس����تين الغارد مديرة  •
صندوق النقد الدولي في خطابها الذي 
ألقته في شيكاغو ان االقتصاد العالمي 
يواجه خطر وضع القيود على التجارة 
وزيادة النزع����ة الحمائية .موكدة على 
ان تقي����د التجارة هي ن����وع من انواع 
الممارسات الخاطئة في االقتصاد، وان 
الحد من االنفتاح االقتصادي س����يؤدي 
ال����ى تفاقم توقعات مع����دالت النمو في 
االقتص����اد العالمي، لذا من الضروري 
الحمائية  االتجاهات  العمل على عكس 
التجارية واس����تعادة المناخ الذي ينعش 
التجارة الدولية. واضافت حول السياسة 
النقدية نحن بحاجة الى اجراءات سياسية 
جريئة لتجنب خطر عدم مزامنة تحقيق 
السيطرة على التضخم وتأكيد مصداقية 
السياسة النقدية وخاصة في االقتصادات 

المتقدمة.

    وقد دعا الصندوق الى زيادة االنفاق  •
الحكومي لفترة معينة على برامج البنية 
التحتية م����ن اجل دف����ع االقتصاد الى 
االمام ، وهذه الدع����وة كررتها مديرة 
الصندوق النقد الدولي الغارد كريستين 
في خطابها بشيكاغوعلى الحكومات ان 
تضع مايعرف  ب� ) الحيز المالي ( مثل 
كندا والماني����ا وكوريا الجنوبية والعمل 
على زيادة االنفاق الحكومي بشكل اكبر 

ودعت ايضا الى المزيد من التنسيق بين 
الدول الكبرى ، وه����ذه الدعوات غالبا 
ما كانت تظهر م����ن قبل صندوق النقد 
الدولي ف����ي اجتماعات مجموعة )20( 
في الفترة االخي����رة اال انها اخفقت في 

الحصول على اي اجراءات ملموسة.

     وقد اشارت الغارد الشك ان الوضع  •
الراهن يختلف عن االزمة التي حدثت 
في 2008 التي تطلبت اس����تجابة مالية 
فورية واس����عة النطاق ومنس����قة بشكل 
دقيق، لكن الحالة الجديدة لدينا هي اقل 
حدة واقل انقساما من االزمة الكاملة ، 
واضاف����ت ان قيام جميع البلدان بتحفيز 
النمو الخاص بها س����يؤدي الى تحقيق 
نتائج ايجابية التي من ش����أنها ان تعزز 
كل منهم����ا االخر ويس����تفيد االقتصاد 

العالمي منها بشكل كامل.

   ان ه����ذا النهج قد يبدو متفقا مع العقل  •
والمنط����ق اال ان هذا نه����ج يعمل على 
تقس����يم العالم الى قوى عظمى متنافسة 
ذات مصالح متعارض����ة ، وان جميع 
الدول الكبرى تؤيد هذا العمل ش����ريطة 
ان يبدء ش����خص غيره����ا بفعل ذلك - 
وعلى سبيل مثال - ان الواليات المتحدة 
تري����د ان ترى اثر زي����ادة االنفاق في 
المانيا ف����ي دعم االقتصاد االوربي مما 
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والمستثمرين  للحكومة  بفوائد  س����يعود 
االمريكيين من جهة و من جهة اخرى  
االجراءات، ألنها  تلك  المانيا  تخش����ى 
س����تقلل م����ن مركزها المال����ي لصالح 
واالس����تثمارات  االمريكي����ة  البن����وك 
المالية، لذلك فبدال م����ن زيادة التعاون 
بين االقتصادات العالمية نجد  زيادة في 

التوترات والمنافسات الدولية.

   وإن زي����ادة التدابي����ر الحمائية التي  •
تظهر بش����كل اكبر بي����ن االقتصادات 
المتقدم����ة رافقته����ا ح����رب اقتصادية 
مباش����رة وح����ادة مثل طل����ب االتحاد 
االوربي من شركة ابل دفع الضرائب 
المتأخرة التي بلغ����ت 13مليار يورو، 
وقيام وزارة الع����دل االمريكية بوضع 
غرامة مالية بلغت 14مليار دوالر ضد 
بنك دويتش����يه الماني، وتوقيف اتفاقية 
التجارية واالستثمارية عبر  الش����راكة 

المحيط االطلسي بين المانيا وفرنسا.

وقد اش����ار صندوق النق����د الدولي في  •
تقري����ره) افاق االقتص����اد العالمي( ان 
من المشاكل المس����تعصية التي تجتاح 
الصين  تراجع  ه����و  العالمي  االقتصاد 
عن كبحه����ا نمو االئتم����ان، اذ اعلنت 
عن زي����ادة االئتمان بنس����بة 13% في 
العام الجاري وهو اس����رع توس����ع منذ 

ازم����ة عام 2008. وم����ن  المعلوم ان 
نسبة الدين للناتج المحلي االجمالي في 
الصين ازداد الى اكثر من 250% وان 
القي����ام بزيادة االئتم����ان من الممكن ان 
يؤدي الى تفجير ازمة مالية جديدة، لذا 
دعا الصندوق الى وضع خطة ش����املة 
لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي 
وبي����ن ان تخفيض الديون بصورة غير 
منضبطة قد تؤدي الى عدوى لالسواق 
المالية الناشئة.لذا اوضح الصندوق ان 
الصين هي ثاني اكبر اقتصاد في العالم 
وان معدل نموها يصل الى 6.5% هو 
اعل����ى معدل في العالم اآلن ، لذا عليها 
ان تقلص من حافزها في تخفيض الدين 
خش����ية من انفجار ازمة مالية عواقبها 

عالمية.

ان تصريحات الغارد وازيفيدو بش����أن  •
التخ����وف من تزايد التوت����رات القومية 
الت����ي قد تس����بب في تفج����ر االقتصاد 
العالمي اال انها لم  تساهم في التخفيض 
من حدة تل����ك التوترات ، وعلى الرغم 
من تلك المخ����اوف التي ذكرتها اال ان 
هناك مخاوف ذات الصلة والتي ظهرت 
كرد فع����ل ضد العولم����ة مثل تصاعد 
المعارضة الش����عبية على حالة عدم اال 
مساواة االجتماعية والعداء للمؤسسات 
السياس����ية والش����ركات بأكملها والتي 
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دعمت بيرني ساندرز في سباق الرئاسة 
االمريكية، والس����باق لخروج بريطانيا 
من االتحاد االوربي، وازمة االحزاب 
الحاكم����ة التقليدي����ة وصع����ود الحزب 
اليميني المتطرف ف����ي اوربا،وصعود 
دونالد ترامب كمرشح لرئاسة الواليات 
المتحدة االمريكية وفي الواقع ان الخوف 
متزايد داخل الطبقة الرأسمالية الدولية 
تج����اه المعارضيي����ن المتمثلين بالطبقة 
العامل����ة التي تتخذ ش����كل الصراعات 
الش����بيه بالنظام االش����تراكي، كل تلك 
المناقشات التي يتم التطرق اليها خلف 
االبواب المغلقة وقد تم نشرها بأفتتاحية 
 british(االقتص����ادي الخبي����ر  مجلة 
Economist  )والذي حذر فيها من 
ان المن����اخ االقتص����ادي الحالي يحمل 
تش����ابها كبيرا لردات الفع����ل العنيفة و 

التي تسببت في قيام الثورة الروسية.

التحليل النظري •

نالحظ م����ن العرض الس����ابق لمنظمة  •
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي 
وممثليهم ان السبب الرئيس لتباطؤ نمو 
التجارة العالمية هو تراجع الصادرات 
الواليات المتحدة  والتباطؤ الذي حصل 
في االقتصاد الصيني فضال عن القيود 
الحمائية الت����ي تتبعها بعض الدول، اال 
ان تلك العوامل ليست بالقوة نفسها في 

التأثي����ر او قد ال تكون لها اثار قد تذكر 
على نمو التجارة ، وانما هناك عوامل 
هيكلية طويلة االجل قد غيرت من مسار 
عمل التجارة وألول مرة من بعد خمسة 
عشر عاما من االستقرار االقتصادي في 
العالم. فقد اكدت دراسة )كونتستاتينسكو 
واخرون( بان التحليالت التي اجريناها 
على مدى العقود االربعة الماضية ، قد 
توصلنا فيها ال����ى ان تأثير الدخل على 
التجارة او ما يطلق عليه) مرونة الدخل 
للتجارة في اجل الطويل( له دور كبير 
في تفس����ير تباطؤ نم����و التجارة ، ففي 
تس����عينات القرن الماضي وصل معدل 
نمو التجارة ال����ى 2.2% نتيجة لتزايد 
الدخ����ل العالمي بنس����بة 1%، بينما نجد 
ان الدخ����ل العالمي خالل الفترة 200-
2010 قد زادت ايضا بنس����بة 1% اال 
ان مع����دل نم����و التجارة ل����م يصل اال 
1.3% مما يعني ان العالقة بين الدخل 
والتجارة قد تغيرت وبش����كل كبير. اما 
بالنس����بة للسياس����ات الحمائية فأنها لم 
ت����زداد بعد اعقاب االزم����ة المالية مما 
يعني ان السياسات التجارية ليست لها 
دور كبير في تفس����ير سبب تراجع نمو 

التجارة العالمية. 
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الرؤية

التمّيز والريادة اإلقليمية والدولية في البحث والتحليل االستراتيجي.

الرسالة

اإلسهام الفاعل في عملية صنع القرار في العراق عبر دراسات وبحوث عالية الجودة، 

وتعزيز قدرات التحليل االستراتيجي وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى.

األهداف

- تطوير الوعي االستراتيجي لدى العاملين في حلقات القيادة العليا في الدولة؛ لتعزيز 

قدراتهم في اتخاذ القرار.

- تعزيز قدرة التنبؤ باألحداث وفق معيار أكاديمي متميز؛ لمواجهة التحديات االستراتيجية 

على اختالف أشكالها.

- إعداد كوادر علمية عالية المهارة في البحث والتحليل االستراتيجي.

ومراكز  الحكومي  القرار  اتخاذ  مراكز  مع  المعلومات  وتبادل  التعاون  بناء جسور   -

البحوث والدراسات االستراتيجية داخل العراق وخارجه.

- إيجاد بيئة أكاديمية عالية الجودة يلتقي فيها خبراء التحليل االستراتيجي من داخل 

مختلف  في  الخبرات  وتبادل  االستراتيجي  البحث  مناهج  لتطوير  وخارجه؛  العراق 

القضايا وبما يعزز مسار األمن والسلم الدوليين. 

- إعداد دراسات وبحوث متميزة تسهم في تعزيز مسيرة البحث العلمي األكاديمي في 

جامعة كربالء وبما يحقق لها مرتبة متقدمة في معيار الجودة العالمية.

رؤية ورسالة وأهداف مركز الدراسات االستراتيجية
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1 - النشرة االستراتيجية اليومية.

2 - التقرير االستراتيجي األسبوعي.

3 - التقرير االستراتيجي الشهري.

4 - )التقرير االستراتيجي الفصلي( كل ثالثة أشهر. 

5 - التقرير االستراتيجي السنوي. 

6- دراسات وأبحاث ومقاالت مترجمة تتعلق بالعراق خاصة. 

7 - كتب استراتيجية ملّخصة. 

8 - كراسة المتابع االستراتيجي التي تسلط الضوء على الموضوعات

     واألحداث العالمية االستراتيجية الكبرى.

اإلصدارات المقترحة




