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شكر وتقدير
تنشــر إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ) (MCDكل عــام تقريرهــا عــن آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي ) (REOملنطقــة الشــرق
ـزءا ال يتجــزأ مــن دور اإلدارة يف مراقبــة التطــورات
األوســط وآســيا الوســطى .ويمثــل التحليــل والتوقعــات الــواردان يف التقريــر جـ ً
والسياســات االقتصاديــة يف البلــدان األعضــاء .ويســتند التقريــر يف األســاس إىل املعلومــات التــي يجمعهــا خبــراء اإلدارة مــن
خــال مشــاوراتهم مــع البلــدان األعضــاء.
وقــد تــم تنســيق التحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر بإشــراف عــام مــن جهــاد أزعــور (مديــر إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى).
وتــوىل إدارة املشــروع كل مــن تاليــن كورَنشِــليان (نائــب مديــر إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى) ،وبيليــن بيركمــان
(رئيــس قســم التحليــل واالســتراتيجيات اإلقليميــة يف إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى) ،وياســر أبديــع (نائــب رئيــس قســم
التحليــل واالســتراتيجيات اإلقليميــة يف إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى) ،وســيزار ســيرا (نائــب رئيــس قســم التحليــل
واالســتراتيجيات اإلقليميــة يف إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى).
واملســاهمون الرئيســيون يف هــذا التقريــر هــم نــور الديــن لعبيــدي ،وحممــد بلخيــر ،وأوليفييــه بيزيمانــا ،ورودريغــو غارســيا-
فيــردو ،وتــروي ماثيســن ،وجيتــا مينكوالســي ،وزهــرا ســخا ،مــع مســاهمات إضافيــة مــن علــي عبــاس ،وغاريــث أندرســن،
وكارول بيكــر ،ومهــدي الهــرادي ،وحممــد جابــر ،وطنــوس القــس حنــا ،وجيفــري كيــم ،وأرميــن خاتشــاتريان ،وحمــب ملــك،
وفوتوشــي ناريتــا ،ولورانــس نورتــن ،ومونيــكا بيتريســكو ،وســيدرا رحمــان ،وآزيــم ســاديكوف ،وهيســوس سانشــيز ،وســوكانان
تامبونليرتشــاي ،وأتيكــوس ويلــر.
وقــام بــإدارة قاعــدة البيانــات واملســاعدة يف العمــل البحثــي كل مــن جوهــر أباجيــان ،وأزيــن إحســان عبــد الكريــم ،وأولوريمــي
أكين-أولوغبــادي ،وشــانت أرزومانيــان ،وفيجــدان بورانوفــا ،وبشــار حليحــل ،وكيــت نغويــن ،وروي رانــدن ،وأحمــد جاويــد
ســخى .وســاهم جوناثــان ســالفيلد يف العمــل البحثــي.
وقدمــت الدعــم يف عمليــة اإلنتــاج هيــا أبــو شــرار وغينتــاري غيدريمايــت .وتولــت تنســيق أعمــال التحريــر واإلنتــاج لهــذا العــدد
مــن آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي شــيريل توكســوز مــن إدارة التواصــل ،بالتعــاون مــع لوريــن كــويف .وقــام بتدقيــق النــص املترجــم
رمضــان عبــدون ،ونــور الديــن لعبيــدي ،وعلــي جاســم الصــادق ،وحممــد بلخيــر ،وشــفيق ســمير غــاوي ،وفاهــرام جانفيليــان،
ونيــا شراشــيدزي ،وروبــرت تشــايدزي وذلــك بالتعــاون يف تدقيــق وتنســيق احملتــوى مــع شــريف حلمــي ،وبايــة كــوردايل (اللغــة
العربيــة) ،وجان-إيــف ليســيان ومونيــكا نيبوتي-ســيت (اللغــة الفرنســية) ،وألكزانــدرا أكتشــورين وســفيتالنا أندريونينــا (اللغــة
الروســية) وبالتنســيق مــع شياوشــن وانــغ (مركــز تنســيق أعمــال الترجمــة) مــن قســم اخلدمــات اللغويــة .وســاعد يف حتريــر النــص
اإلجنليــزي كوبــر آلــن.
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يغطي عدد أكتوبر /تشرين األول  2021من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي :منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى البلدان واألقاليم
التي تختص بها إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ( )MCDيف صندوق النقد الدويل ويشار إليها ببلدان وأقاليم «الشرق األوسط
وآسيا الوسطى» ( .)ME&CAويقدم هذا العدد عرضا شامال آلخر التطورات االقتصادية إىل جانب اآلفاق املتوقعة وقضايا
السياسات على املدى املتوسط .وتيسيرا ألعمال التحليل ،تقسَّم بلدان وأقاليم املنطقة التي يغطيها التقرير ،والتي يبلغ عددها
 32بلدا ،إىل ثالث جمموعات (غير متداخلة) ،على أساس عائدات التصدير ومستوى التنمية )1( :البلدان املصدرة للنفط يف الشرق
األوسط وآسيا الوسطى ()ME&CA OE؛ و( )2بلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى
)(ME&CA EM&MI؛ و( )3البلدان النامية منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى ( .)ME&CA LICوتتيح
اجملموعات التحليلية واإلقليمية اإلضافية فرصة لعرض تقسيمات أكثر تفصيال ألغراض حتليل البيانات واستمراريتها .وتوضَع
بين قوسين اختصارات أسماء البلدان واجملموعات التحليلية املستخدمة يف بعض اجلداول واألشكال البيانية.
وتتألف البلدان املصدرة للنفط يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى من اجلزائر ( ،)ALGوأذربيجان ( ،)AZEوالبحرين (،)BHR
وإيران ( ،)IRNوالعراق ( ،)IRQوكازاخستان ( ،)KAZوالكويت ( ،)KWTوليبيا ( ،)LBYوعُمان ) ،(OMNوقطر (،)QAT
واململكة العربية السعودية ( ،)SAUوتركمانستان ( ،)TKMواإلمارات العربية املتحدة (.)UAE
وتتألف بلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى من أرمينيا ( ،)ARMومصر (،)EGY
وجورجيا ( ،)GEOواألردن ( ،)JORولبنان ( ،)LBNواملغرب ( ،)MARوباكستان ( ،)PAKواجلمهورية العربية السورية (،)SYR
وتونس ( ،)TUNوالضفة الغربية وغزة (.)WBG
وتتألف البلدان منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى من أفغانستان ( ،)AFGوجيبوتي ( ،)DJIوجمهورية قيرغيزستان
( ،)KGZوموريتانيا ( ،)MRTوالصومال ( ،)SOMوالسودان ( ،)SDNوطاجيكستان ( ،)TJKوأوزبكستان ( ،)UZBواليمن
(.)YEM
وتتألف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ( )CCAمن أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وتضم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى املصدرة للنفط ( )CCA OEأذربيجان ،وكازاخستان ،وتركمانستان ،وأوزبكستان.
أما بلدان القوقاز وآسيا الوسطى املستوردة للنفط ( )CCA OIفهي أرمينيا ،وجورجيا ،وجمهورية قيرغيزستان ،وطاجيكستان.
وتضم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( )MENAاجلزائر والبحرين وجيبوتي ومصر وإيران والعراق واألردن والكويت ولبنان
وليبيا وموريتانيا واملغرب وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس
واإلمارات العربية املتحدة والضفة الغربية وغزة واليمن.
وتضم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املصدرة للنفط ( )MENA OEاجلزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعُمان
وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
وتضم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان املستوردة للنفط ) (MENAP OIأفغانستان وجيبوتي ومصر
واألردن ولبنان وموريتانيا واملغرب وباكستان والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة.

ملحوظات :املُجْمَالت املستخدمة يف هذا التقرير وهي ( ME&CA OEالبلدان املصدرة للنفط يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،و ( ME&CA EM&MIبلدان
األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،و ( ME&CA LICالبلدان النامية منخفضة الدخل يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى)
استحدثت ألول مرة يف عدد إبريل/نيسان  2021من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي باخملتصرات اإلجنليزية  MCD OEو  MCD EM&MIو .MCD LIC
بالنسبة ألفغانستان ،تم حذف واستبعاد كل التوقعات لعام  2022-2021من املُجْمَالت نظرا لالرتفاع االستثنائي يف درجة عدم اليقين احمليط بأوضاعها.
وبالنسبة للبنان ،تم حذف كل التوقعات لعام  2022-2021نظرا لالرتفاع االستثنائي يف درجة عدم اليقين احمليط بأوضاعها.
وتم إدراج الصومال يف كل املُجْمَالت اإلقليمية اعتبارا من عدد أكتوبر/تشرين األول  2017من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي.
أما السودان ،فتُستثنى منها بيانات جنوب السودان اعتبارا من عام .2012
وبالنسبة للجمهورية العربية السورية ،فقد تم حذف واستبعاد كل بياناتها من املُجْمَالت اعتبارا من عام  2011نظرا لعدم اليقين احمليط بوضعها االقتصادي.
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وتضم بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املستوردة للنفط ) (MENA OIجيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا واملغرب
والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة.
ويتألف العامل العربي من اجلزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وعُمان
وقطر واململكة العربية السعودية والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة والضفة
الغربية وغزة واليمن.
وتشمل دول جملس التعاون اخلليجي ) (GCCالبحرين والكويت وعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
أما البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي فتشمل اجلزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن.
وتشمل الدول الهشة والبلدان املتأثرة بالصراعات ) (FCSأفغانستان وجيبوتي والعراق ولبنان وليبيا والصومال والسودان
واجلمهورية العربية السورية وطاجيكستان واليمن.
وتضم بلدان شمال إفريقيا اجلزائر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا واملغرب والسودان وتونس.
وتشمل البلدان املتأثرة بالصراعات ليبيا واجلمهورية العربية السورية واليمن.

ح

االفتراضات واألعراف املتبعة
تم اعتماد عدد من االفتراضات لكي تستند إليها التوقعات الواردة يف عدد أكتوبر  2021من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق
األوسط وآسيا الوسطى ،فتم افتراض استمرار السلطات الوطنية يف تطبيق سياساتها القائمة؛ وأن يبلغ متوسط سعر النفط65,68 1
دوالر أمريكي للبرميل يف عام  2021و  64,52دوالر أمريكي يف عام  ،2022وأن يتراوح متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك
لندن («ليبور») على الودائع بالدوالر األمريكي لستة أشهر بين  %0,2يف عام  2021و  %0,4يف عام  .2022وهذه بالطبع فرضيات
للعمل وليست تنبؤات ،كما أن أوجه عدم اليقين احمليطة بها تزيد من هامش اخلطأ الذي قد تنطوي عليه التوقعات يف كل األحوال.
وجتدر اإلشارة إىل أن البيانات الواردة يف األشكال البيانية واجلداول لعامي  2021و  2022هي بمثابة توقعات .وتستند هذه
التوقعات إىل املعلومات اإلحصائية املتوافرة حتى أواخر سبتمبر .2021
وفيما يلي األعراف املستخدمة يف هذه املطبوعة:
·تشير نقاط احلذف ( )...يف اجلداول إىل أن البيانات «غير متاحة» ،وتشير كلمة «صفر» أو الرقم « »0,0إىل «صفر» أو «قيمة ال
تُذكر» .يؤدي التقريب إىل تفاوتات طفيفة بين اجملاميع الكلية وجماميع األرقام املكونة لها.
·تشير عالمة الشَرْطَة الداخلية ( )-بين السنوات أو الشهور (مثل  2012-2011أو يناير/كانون الثاين– يونيو/حزيران) إىل
السنوات أو الشهور املشمولة ،بما فيها سنوات أو شهور البداية والنهاية؛ وتشير الشَرْطة املائلة ( )/بين السنوات أو الشهور (مثل
 )2012/2011إىل سنة امليزانية أو السنة املالية.
·«مليار» تعني ألف مليون ،و«تريليون» تعني ألف مليار.
·«نقاط األساس» تشير إىل  0,01نقطة مئوية (فمثال 25 ،نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية).
مصطلح «بلد» ،حسب استخدامه يف هذه املطبوعة ،ال يشير يف جميع احلاالت إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم القانون
والعرف الدوليين .وإنما يشمل أيضا ،حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي ال تشكل دوال ولكن يُحتفظ
ببياناتها اإلحصائية على أساس منفصل ومستقل.
ال تنطوي احلدود واأللوان والتسميات وال غيرها من املعلومات املستخدمة يف اخلرائط على أي استنتاجات من جانب صندوق النقد
الدويل بشأن الوضع القانوين ألي إقليم وال أي تأييد أو قبول لهذه احلدود.

 1متوسط بسيط لسعر خام برنت اململكة املتحدة وفاحت دبي وغرب تكساس الوسيط.
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 -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل
التعايف التحويلي
يف ظل التفاوت يف نشر اللقاحات ،يُتوقع أن تشهد منطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى تعافيا هشا متعدد السرعات،
ويتعين أن تواصل بلدان املنطقة التركيز على إدارة اجلائحة.
ومن املتوقع للتعايف احلايل الذي يتسم بالضعف أن يزداد
قوة عام  2022مع مواصلة نشر اللقاحات .ويف الوقت
نفسه ،تنشأ حتديات جديدة يف ظل زيادة التضخم بسبب ما
جنم عن اجلائحة من نقص اإلمدادات وارتفاع أسعار السلع
األولية .ونتيجة لذلك ،اشتدت التيارات املعاكسة لآلفاق
وازداد عدم اليقين بشأن مدى سرعة التغلب على اجلائحة.
ويمكن أن يتعرض االقتصاد لندوب حادة نتيجة ضعف
مستويات التوظيف ،وتنامي أوجه عدم املساواة والفقر،
ومواطن الضعف يف قطاع الشركات ،واخملاطر التي تهدد
استدامة القدرة على حتمل الدين .وازدادت صعوبة املفاضلة
بين السياسات على املدى القريب نظرا لتآكل احليز املايل
بالفعل وتقلص احليز املتاح من السياسة النقدية وتزايد
خطر االضطرابات اجلغرافية-السياسية واالجتماعية .ويف
الوقت الذي تستعد فيه املنطقة لبدء رحلتها اجلديدة يف عامل
ما بعد اجلائحة ،تتيح األزمة عدة فرص للتعايف التحويلي
يتميز باقتصادات أكثر صالبة وخُضرة واحتواء للجميع.
ويتعين أن تكون السياسات احمللية شاملة وأن تستفيد من
التفاعالت فيما بينها إلحداث التحول املنشود .وسيكون
التعاون العاملي واإلقليمي أيضا بمثابة عنصر حاسم يف
نشر اللقاحات واالستفادة من التحول الرقمي والتكيف مع
تغير املناخ واحلد من االعتماد على الكربون بهدف تعزيز
آفاق النمو باملنطقة على املدى املتوسط.

خلفية عاملية:
فجوة بين من
يملك ومن ال يملك
يستمر التعايف االقتصادي العاملي متعدد السرعات يف
ظل ظهور موجة جديدة من اجلائحة ،ويظل التفاوت يف
نشر اللقاحات وحجم الدعم املقدم من خالل السياسات من
العوامل الرئيسية وراء تباعد مسارات التعايف عبر البلدان
واملناطق (عدد أكتوبر  2021من تقرير آفاق االقتصاد
من إعداد تروي ماثيسن بإشراف السيدة بيلين بيركمان وبمساهمات
من رودريغو غارسيا-فيردو وجيتا مينكوالسي .وقدم املساعدة البحثية
املتميزة كل من أزين إحسان عبد الكريم وأولوريمي أكين-أولوغبادي
وفيزدان بورانوفا وروي راندن.

العاملي) .وبينما تستمر عودة األنشطة االقتصادية إىل
طبيعتها يف غالبية االقتصادات املتقدمة ،ال يزال العديد
من البلدان األخرى يعاين من تعاف أكثر هشاشة .وازداد
عدم اليقين بشأن مسار اجلائحة .وظلت األوضاع املالية
العاملية داعمة ،وإن كانت معدالت التضخم العاملية آخذة
يف االرتفاع ،وهو ما يرجع جزئيا إىل نقص اإلمدادات
نتيجة اجلائحة ،كما تراجعت مستويات التوظيف .وارتفعت
أسعار السلع األولية ارتفاعا مفاجئا منذ إبريل ،حيث يُتوقع
أن يسجل متوسط أسعار النفط الفورية  65,7دوالر أمريكي
عام  2021قبل تراجعه إىل  56,3دوالر أمريكي على املدى
املتوسط — أي أعلى من متوسط عام  2020البالغ 41,3
دوالر أمريكي وأقل من متوسط عام  2019البالغ 61,4
دوالر أمريكي .وقد توصلت منظمة البلدان املصدرة للنفط
وغيرها من كبار منتجي النفط (أوبك )+إىل اتفاق حول
اإللغاء التدريجي لتخفيضات اإلنتاج املطبقة احلالية بواقع
 5,8مليون برميل يوميا ،بحلول سبتمبر  .2022وسجلت
أسعار الغذاء أعلى مستوياتها على اإلطالق منذ عام 2014
(حيث يُتوقع ارتفاعها بنسبة  %27,8عام  2021مقابل
 %13,9يف إبريل املاضي) ومن املتوقع ارتفاعها جمددا
بنسبة  %1,9عام .2022

مل نتجاوز املرحلة احلرجة
تشهد منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى موجة جديدة من
اجلائحة التي تفشت جمددا يف حوايل ثلثي بلدان املنطقة.
غير أن معدالت اإلصابة والوفاة تم احتواؤها نسبيا يف
البلدان التي أحرزت تقدما مبكرا يف توفير اللقاحات
لسكانها (الشكل البياين  .)1-1وال تزال القيود االجتماعية
واالقتصادية قائمة عموما ،وإن كانت أقل صرامة مقارنة
بأوائل عام  ،2020بينما انفصلت معدالت التنقل إىل حد ما
عن التدابير االحتوائية.
ويتواصل نشر اللقاحات ،ولكن املعدالت الكلية تظل
منخفضة من املنظور العاملي ،وهو ما يعكس مزيجا من
اختناقات العرض والتوريدات واملعوقات اللوجستية.
وبدءا من سبتمبر  ،2021تنقسم بلدان املنطقة إىل ثالث
فئات بوجه عام )1( :خمسة بلدان تلقى أكثر من  %60من
جمموع سكانها جرعة واحدة على األقل من اللقاح ،و()2
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١
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اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :١-١ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻹﺻﺎﺑــﺎت واﻟﻮﻓﻴــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ
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 17بلدا يف الفئة التالية جنحت يف إحراز تقدم كبير يف
هذا الصدد ،بما يف ذلك  13بلدا جتاوزت تغطية اللقاحات
فيها  ،%20و( )3عشرة بلدان متبقية قامت بتلقيح أقل من
 %10من السكان .واتساقا مع االجتاهات العاملية ،تمكنت
البلدان األكثر ثراء باملنطقة — بعض البلدان املصدرة
للنفط وبلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
— من شراء اللقاحات من عدد من املصادر األكثر تنوعا
وحققت جناحا أكبر يف نشر اللقاحات مقارنة بالبلدان
منخفضة الدخل التي ال تزال تواجه تأخرا وتفاوتا يف
وتيرة توزيع اللقاحات حتى اآلن (الشكل البياين .)2-1
غير أن التبرعات األخيرة — التي أتاحت جرعات كافية
لتطعيم  %7يف املتوسط من سكان البلدان منخفضة الدخل
باملنطقة — أدت إىل ارتفاع متوسط عدد اجلرعات اليومية
املقدمة يف البلدان منخفضة الدخل بثالثة أضعاف منذ
أغسطس.
الدعم املستمد من السياسات :كان جملموعة االستجابات
الواسعة من خالل السياسات دور أساسي يف حماية األرزاق
والسكان املعرضين للخطر والتخفيف من حدة اخملاطر
االقتصادية واملصرفية وغيرها من اخملاطر التي واجهت
2

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺆﺳﺴــﺔ  Airfinityوﻣﻮﻗــﻊ  ،Our World in Dataوﺻﻨــﺪوق اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻗــﺪ ﺗﻌﻜــﺲ ﻣﻌــﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑــﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان ﻋــﺪم اﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ
ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺪرة اﶈﺪودة ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
 ١ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت.
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اﻟﺴﻮدان

٢٠٠

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﻤﻦ

اﻹﻣﺎرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻋُﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
اﻷردن أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻀﻔﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺟﻮرﺟﻴﺎ وﻏﺰة
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻌﺎﱂ
إﻳﺮان ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻌﺮاق
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﳉﺰاﺋﺮ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎناﳌﻐﺮب

٥,٥

٢,٠
١,٥
١,٠
٠,٥

اﻟﺼﻮﻣﺎل

٠,٠

اﻟﻴﻤﻦ

٣
٣,٥
٤
٤,٥
٥
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ )ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ(

١

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(

٧٠٠

ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺼﺎﻋﺪة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﳉﺮﻋﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻧﺴﻤﺔ

٨٠٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﺎﻋﺪة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﻠﺪان ﳎﻠﺲ
ﻟﻠﻨﻔﻂاﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ٢,٥
اﳌﺼﺪرة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

٣,٠

٩٠٠

ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-١ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻠﻘﻴﺢ أﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ
ﺛﺮاء

–١
٢,٥

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟــﺪى ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﺟﺮﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎح اﳌﻌﻄﺎة ﻛﻤﺎ ﰲ .٢٠٢١/٩/٢١

قطاع الشركات (عدد أكتوبر  2020من تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى).
·سياسة املالية العامة :تم تمديد العمل بالتدابير الطارئة
يف معظم البلدان التي شهدت موجة جديدة من اجلائحة
عام  2021يف حدود احليز املايل املتاح (اجلزائر
والبحرين وجورجيا وكازاخستان واملغرب واإلمارات
العربية املتحدة ،على سبيل املثال) .وطبقت بعض
البلدان جمموعة جديدة من التدابير عام ( 2021كدعم
املشروعات الصغيرة واملتوسطة واألسر املعرضة
للخطر يف عُمان ،وصرف حتويالت نقدية جديدة يف
السودان) .واستمرت بلدان أخرى يف تطبيق تدابير
اإلنفاق الطارئ دون تعديلها أو تقليصها أو سحبها ،مع
مواصلة عدد من تدابير دعم السيولة أسفل اخلط دون
حتميل املوازنة أي تكاليف إضافية (استمر تطبيق عدد
من تدابير التخفيف الضريبي يف مصر وباكستان ،على
سبيل املثال).
·السياسة النقدية واملالية الكلية :رغم أن أسعار الفائدة
األساسية ال تزال منخفضة يف العديد من البلدان ،فقد

  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي

تعاف متباين وتضخم آخذٌ
يف االرتفاع
يتواصل التعايف االقتصادي ،ولكنه تعاف متباين غير كامل
يقترن بموجات جديدة من تفشي الفيروس .وقد شهد النصف
األول من عام  2021ارتفاعا يف معدالت نمو إجمايل الناجت
احمللي ،كما تعكس مؤشرات مديري املشتريات تعافيا
مستمرا يف األنشطة التجارية ،رغم تراجع وتيرته إىل حد ما
منذ شهر يوليو.
انتعاش التجارة اخلارجية :اتساقا مع االجتاهات
العاملية ،تعافت جتارة البضائع وصوال إىل مستويات ما
قبل اجلائحة .وازداد الطلب أيضا على الفنادق ،ولكنه ظل
دون مستويات ما قبل اجلائحة يف جميع البلدان تقريبا .وال
تزال حتويالت العاملين باخلارج تمثل مصدرا كبيرا للدعم
يف بعض البلدان (مثل جورجيا وجمهورية قيرغيزستان
وطاجيكستان) .وبوجه عام ،بدأت أرصدة احلسابات اجلارية
للبلدان املصدرة للنفط يف التعايف يف ظل ارتفاع أسعار
النفط والتعايف العاملي عقب العجز احلاد الذي شهدته معظم
البلدان عام .2020
أوضاع مالية عاملية داعمة :سجلت االقتصادات الصاعدة
والنامية تدفقات رأسمالية خارجة لفترة وجيزة يف أوائل
عام  2021نتيجة خماوف التضخم يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ولكن مسار هذه التدفقات انعكس يف مايو مع
انحسار هذه اخملاوف .وقد بلغ صايف التدفقات الرأسمالية
الوافدة التراكمية التي شهدتها املنطقة  2,9مليار دوالر

)(٪

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

ﻗﻄﺮ
ﻋُﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳌﻐﺮب
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﺮاق
اﻷردن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

بدأ عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى وباكستان
يف تشديد السياسة النقدية (الشكل البياين .)3-1
وبينما انتهى العمل ببعض التدابير املالية الكلية التي
تم تنفيذها عام ( 2020كبرنامج ضمانات القروض
واإلعفاء من رسوم املعامالت اإللكترونية يف اململكة
العربية السعودية) ،فقد تم تمديد العمل بتدابير أخرى
(كإرجاء إثبات القروض الضعيفة وتخفيض هوامش
األمان الرأسمالية وأوزان اخملاطر يف كازاخستان ،ودعم
االئتمان والضمانات االئتمانية وإرجاء سداد القروض
يف بلدان جملس التعاون اخلليجي) ،كما استحدثت بلدان
أخرى سياسات جديدة (كبرنامج الضمان احلكومي
للقروض املصرفية واملشروعات الصغيرة واملتوسطة
يف الكويت).

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-١أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ .Haver analytics
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺰرﻗﺎء ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﻷﻋﻤﺪة اﳋﻀﺮاء
ﺑﻠﺪان اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.

أمريكي حتى نهاية أغسطس .وتراجعت فروق العائد على
السندات السيادية منذ عام  ،2020واستمرت مشاركة بلدان
املنطقة يف األسواق الدولية لالستفادة من مواردها يف ظل
أوضاع التمويل املواتية ،حيث تم طرح  19إصدارا من سندات
اليوروبوند بقيمة إجمالية بلغت  19,8مليار دوالر أمريكي
منذ بداية العام .ومقارنة بنفس الفترة من عام  ،2020تم
تخفيض إجمايل قيمة اإلصدارات إىل النصف بسبب تراجع
اإلصدارات يف قطر واململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة (بسبب انخفاض االحتياجات التمويلية يف
ظل ارتفاع أسعار النفط والتعايف احلايل) ،وكان لهذا التراجع
تأثير موازن لزيادة اإلصدارات يف أرمينيا وجورجيا وعُمان.
تصاعد التضخم (الشكل البياين  :)4-1يف الوقت نفسه،
استمر ارتفاع التضخم الكلي ،وهو ما يعكس عوامل دولية
وحملية على السواء ،مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتكلفة
الشحن عامليا ،وتداعيات انخفاض قيم العمالت يف وقت
سابق ،والتعايف احمللي احلايل يف بعض البلدان ،والتمويل
النقدي يف البعض اآلخر .ويؤثر تضخم أسعار الغذاء على
معدالت التضخم الكلي ،ال سيما يف البلدان منخفضة
الدخل (مثل جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان) والبلدان
التي تمثل األغذية املستوردة نصيبا كبيرا من بنودها
االستهالكية (مثل اجلزائر وأرمينيا) .وبخالف أسعار الغذاء
والطاقة ،تشهد معدالت التضخم األساسي ارتفاعا مستمرا
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-١ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﻂ(
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﻠﻲ ١٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :اﻟﻐﺬاء
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :اﻟﻐﺬاء

١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ
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اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺆﺳﺴــﺔ  ،Haver Analyticsواﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،وﻗﻮاﻋــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻀــﻢ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﳉﺰاﺋــﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ وﻣﺼــﺮ وإﻳــﺮان
واﻟﻌــﺮاق واﻷردن واﻟﻜﻮﻳــﺖ واﳌﻐــﺮب وﻋُﻤــﺎن وﻗﻄــﺮ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺼﻮﻣــﺎل
وﺗﻮﻧــﺲ واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة واﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ وﻏــﺰة .وﺗﻀــﻢ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻘﻮﻗــﺎز وآﺳــﻴﺎ
اﻟﻮﺳــﻄﻰ أرﻣﻴﻨﻴــﺎ وأذرﺑﻴﺠــﺎن وﺟﻮرﺟﻴــﺎ وﻛﺎزاﺧﺴــﺘﺎن وﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳــﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴــﺘﺎن
وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن .آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ أﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠٢١ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻮﻧﺲ )ﻣﺎرس  (٢٠٢١واﻟﻜﻮﻳﺖ )إﺑﺮﻳﻞ
 (٢٠٢١واﳉﺰاﺋــﺮ )ﻳﻮﻧﻴــﻮ  (٢٠٢١واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ وﻋُﻤــﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴــﺘﺎن واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﳌﺘﺤــﺪة )ﻳﻮﻟﻴــﻮ  .(٢٠٢١وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﺳــﺘﻘﺮاء اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ آﺧــﺮ ﻣﻌــﺪﻻت ﻧﻤــﻮ اﻟﺘﻀﺨــﻢ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﳌﺬﻛﻮرة.

يف األردن واملغرب وقطر (من قاعدة منخفضة) والعراق
وباكستان.
ضعف مستويات التوظيف :تظل معدالت التوظيف دون
مستويات ما قبل اجلائحة يف معظم البلدان (مثل أرمينيا
والبحرين وإيران واململكة العربية السعودية وتونس) .وتبدو
حساسية أسواق العمل جتاه األوضاع االقتصادية األوسع
نطاقا حمدودة يف العديد من بلدان املنطقة يف املتوسط ،ال
سيما خالل فترات االنتعاش ،مما يعكس ارتفاع نسب العمالة
يف القطاع غير الرسمي ،وغير ذلك من االختناقات الهيكلية،
وتراجع آفاق التوظيف عقب فترات البطالة املطولة (الفصل
الثاين) .وهو ما يشير إىل أن الوظائف املفقودة أثناء اجلائحة
قد يستغرق استردادها بعض الوقت.
تنامي أوجه عدم املساواة :اتسم تأثير اجلائحة بالتفاوت
بين خمتلف الفئات .وكان الضرر األكبر من نصيب حمدودي
املهارات والشباب والنساء والعمالة الوافدة ،حيث تراجع
معدل توظيف النساء والشباب عام  2020بنسبة %6
و %10على التوايل ،وهو ما يتجاوز حجم التراجع بالنسبة
للرجال وجمموع البالغين (حوايل  %4لكل منهما) .وعلى
عكس األزمات السابقة ،مل تنج العمالة غير الرسمية من
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تداعيات هذه األزمة .وباملثل ،يواجه العديد من العاملين
يف القطاعات اخلدمية كثيفة اخملالطة (كالسفر والسياحة)
احتماالت تباطؤ التعايف وزيادة تفاوته حلين احتواء
اجلائحة (الفصل الثاين) .فضال عن ذلك ،تضررت الشركات
الصغيرة والشركات العاملة يف القطاعات كثيفة اخملالطة
وغيرها من الشركات التي عانت من مواطن ضعف مسبقة
أكثر من غيرها (الفصل الثالث) .وعلى اجلانب اإليجابي،
تمكنت الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على االتصال الرقمي
من تخفيف تداعيات اجلائحة جزئيا.
األنظمة املصرفية تتسم بالصالبة حتى اآلن ،لكن اخملاطر
تتراكم على نحو متباين :تراجعت ربحية البنوك ،بينما ظل
مستوى القروض املتعثرة مستقرا عموما ،وعززت البنوك
هوامش األمان يف مواجهة خماطر االئتمان والسيولة ،وهو
ما يعكس جزئيا السياسات املالية الكلية الداعمة .غير أن
البنوك األكثر انكشافا جتاه قطاع الشركات سجلت نسبا أقل
من مدى كفاية رأس املال والسيولة ومستويات أعلى من
القروض املتعثرة ،كما شهدت البنوك املنكشفة للقطاعات
كثيفة اخملالطة األشد تضررا ارتفاعا يف مستويات القروض
املتعثرة .ويشير ارتفاع خمصصات خسائر القروض الناجت
جزئيا عن املتطلبات التنظيمية إىل أن البنوك لديها تصور
مسبق عن حجم اخملاطر وتعمل على تكوين هوامش أمان
ملواجهة أي تدهور حمتمل يف جودة األصول لدى سحب
الدعم املتاح من خالل السياسات (الفصل الثالث).

اآلفاق :تعاف
ضعيف وهش
عقب انكماش إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بنسبة %3,2
عام  2020يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
يُتوقع ارتفاعه بنسبة  %4,1يف عامي  2021و،2022
بتعديل التوقعات بزيادة قدرها  0,1نقطة مئوية و0,4
نقطة مئوية منذ إبريل ،على التوايل .ويف الوقت نفسه ،يُتوقع
ارتفاع التضخم يف املنطقة إىل  %12,9عام  2021نتيجة
ازدياد أسعار الغذاء والطاقة والتيسير النقدي يف بعض
البلدان ،قبل تراجعه إىل  %8,8عام  .2022وقد أدى ارتفاع
إجمايل الدين احلكومي يف البلدان املستوردة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (بما يزيد على %100
من إجمايل الناجت احمللي عام  2021حسب التوقعات) إىل
زيادة إجمايل االحتياجات التمويلية بما يقرب من %50
خالل الفترة ( 2022-2021إىل  390مليار دوالر أمريكي)
مقارنة بالفترة .2019-2018

  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-١ﺗﻴﺎرات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ورﻳﺎح ﻣﻮاﺗﻴﺔ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ٢٠٢٢
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻋﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﺒﻲ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻌﺪل ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
اﳊﻴﺰ اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ
٢
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳊﻴﺰ اﳌﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
٣
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
٤
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
١

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة
٦
ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
 ١ﻣﻌﺪل ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ إﱃ ﺗﻠﻘﻲ  ٪٤٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٢١وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ.
 ٢اﳊﻴــﺰ اﳌﺘــﺎح ﻣــﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ :ﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻠــﻮن اﻷﺣﻤــﺮ إﱃ ﻋــﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔــﺎذ إﱃ اﻷﺳــﻮاق و/أو إﱃ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺪﻳــﻦ إﱃ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﺗﺴــﺎوي أو ﺗﺘﺠــﺎوز اﳌﺴــﺘﻮى
اﻟﻮﺳﻴﻂ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.
 ٣اﳊﻴــﺰ اﳌﺘــﺎح ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ :ﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻠــﻮن اﻷﺣﻤــﺮ إﱃ أن ﺗﻮﻗﻌــﺎت اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻟﻌــﺎم  ٢٠٢١اﻟــﻮاردة ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﱄ ﺗﺴــﺎوي أو ﺗﺘﺠﺎوز
اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻮﺳــﻴﻂ و/أو اﳌﺴــﺘﻬﺪف ،وﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻠــﻮن اﻷﺧﻀــﺮ إﱃ ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻋــﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻮﺳــﻴﻂ واﳌﺴــﺘﻬﺪف ،وﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻠــﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘــﺎﱄ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﺗﻄﺒــﻖ ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﳌﺮﺑــﻮط
وﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
 ٤اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ :اﻟﻠــﻮن اﻷﺣﻤــﺮ إذا ﻛﺎن ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ  ،٪١٠واﻟﻠــﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘــﺎﱄ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﲢﻘــﻖ أﺣــﺪ ﻫﺬﻳــﻦ اﳌﻌﻴﺎرﻳــﻦ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.
 ٥اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ :ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ.
 ٦اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت :ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت ،وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ.
٥

ويتعافى النشاط االقتصادي يف منطقة القوقاز وآسيا
الوسطى أيضا ،حيث يُتوقع ارتفاع إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي بنسبة  %4,3عام ( 2021بتعديل التوقعات بزيادة
قدرها  0,7نقطة مئوية) و %4,1يف عام  ،2022وذلك عقب
انكماشه بنسبة  %2,2عام  .2020وتشير التوقعات إىل
تسارع معدل التضخم ليصل إىل  %8,5عام ( 2021بتعديل
التوقعات بزيادة قدرها  1,6نقطة مئوية) ،وهو ما يعكس
تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والسلع األولية عامليا وتراجع قيم
العمالت يف السابق ،والتعايف احلايل يف مستويات الطلب،
وذلك قبل تراجعه تدريجيا دون النطاقات املستهدفة اعتبارا
من عام  2022وما بعده يف ظل انحسار عدد من العوامل
املؤقتة وارتفاع أسعار الفائدة األساسية.

القوى املساهمة يف صياغة اآلفاق
ال يزال عام  2021متأثرا بجائحة كوفيد 19-اجلارية
وقيود اإلنتاج املفروضة على البلدان املصدرة للنفط بموجب
اتفاقية أوبك .+وخالل الفترة املقبلة ،ستتحدد طبيعة
التعايف على مستوى املنطقة بناء على خمسة عوامل (الشكل
البياين  .)5-1أوال ،وتيرة نشر اللقاحات ،حيث ستحظى
البلدان التي جنحت يف إحراز املزيد من التقدم يف توفير
اللقاحات لسكانها (بلدان جملس التعاون اخلليجي وعدد
من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات متوسطة
الدخل) بقدر أكبر من الصالبة يف مواجهة السالالت اجلديدة
من الفيروس .وثانيا ،احليز املتاح من خالل السياسات،
حيث ال يتمتع سوى بلدان قليلة على مستوى املنطقة بوجود

حيز متاح للتصرف من خالل السياسات الكلية ومستويات
منخفضة من الدين والتضخم لدعم التعايف (بعض البلدان
املصدرة للنفط وعدد قليل من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
ذات مستويات الدين املنخفضة) .وثالثا ،االعتماد على
السياحة ،حيث ستستمر الرياح املعاكسة يف البلدان التي
تعتمد بدرجة أكبر على السياحة .ورابعا ،تطورات
أسواق النفط ،حيث سيساهم ارتفاع أسعار النفط وتراجع
قيود اإلنتاج املفروضة بموجب اتفاقية أوبك +يف دعم
النشاط االقتصادي يف البلدان املصدرة للنفط ،مما سيؤثر
على باقي املنطقة .وعلى اجلانب اآلخر ،يمثل ارتفاع أسعار
النفط عبئا على النمو ،كما سيفرض ضغوطا تضخمية يف
البلدان املستوردة للنفط .وأخيرا ،التحديات السياسية
واإلنسانية ،حيث سيعتمد النمو يف الدول الهشة املتأثرة
بالصراعات على تسوية الصراعات احلالية والتعامل مع
حالة عدم اليقين السياسي وغير ذلك من حتديات إنسانية.

البلدان املصدرة للنفط
ستستفيد البلدان املصدرة للنفط ،ال سيما بلدان جملس
التعاون اخلليجي ،من تعايف الطلب العاملي ،وارتفاع أسعار
النفط ،واتساع نطاق تغطية اللقاحات مقارنة بمعظم البلدان
األخرى (الشكل البياين  .)2-1فقد بلغت معدالت التلقيح يف
جميع بلدان جملس التعاون اخلليجي بالفعل  %40من السكان
ويُتوقع بلوغ نطاق التغطية  %70مع نهاية  .2021وبالرغم
من ذلك ،تواصل بلدان عديدة فرض القيود االقتصادية
واالجتماعية ،مما سيكون له تأثير سلبي مستمر على اآلفاق
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
على اآلفاق حلين احتواء اجلائحة .وتشير التوقعات إىل ارتفاع
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بنسبة  %4,5عام 2021
( %2,8لدى استبعاد بيانات ليبيا) و %4عام  2022نتيجة
تعايف معدالت إجمايل الناجت احمللي النفطي وغير النفطي.
ومن املتوقع حتسن النشاط النفطي بنسبة  %5,3و %4,4عام
 2021و 2022على التوايل ،وهو ما يعكس ارتفاع إنتاج
النفط يف ليبيا وتوسع العرض تدريجيا يف بلدان أوبك+
عقب أغسطس  .2021كذلك سيساهم نشر اللقاحات وارتفاع
أسعار النفط يف دعم الثقة والنشاط يف القطاع غير النفطي
الذي يُتوقع أن يشهد حتسنا بنسبة  %3,9و %3,4يف 2021
و 2022على التوايل .وعلى املدى املتوسط ،يُتوقع احتواء
خسائر إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بشكل أكبر يف البلدان
املصدرة للنفط مقارنة باجملموعات األخرى (الشكل البياين
.)6-1
ومن املتوقع ارتفاع التضخم إىل  %10,5عام ،2021
ليتراجع الحقا إىل  %8عام ( 2022بتعديل التوقعات بزيادة
قدرها  0,3نقطة مئوية يف العامين كليهما) .وتمثل البلدان
املصدرة للنفط خارج جملس التعاون اخلليجي احملرك
األساسي يف ارتفاع توقعات التضخم ،بينما يتوقع بلوغ
ذروة التضخم يف بلدان جملس التعاون اخلليجي  %2,8عام
.2021
ومن املتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والصادرات يف
تعزيز املركز اخلارجي للبلدان املصدرة للنفط ،حيث يُتوقع
أن تسجل أرصدة حساباتها اجلارية فائضا قدره  %3,6من
إجمايل الناجت احمللي عام ( 2021وهو ما يتجاوز مستويات
ما قبل اجلائحة) مقابل عجز قدره  %1,9من إجمايل الناجت
احمللي عام  .2020ويُتوقع تراجع هذا الفائض تدريجيا
على املدى املتوسط يف ظل االستقرار املتوقع يف أسعار
النفط .ويُتوقع زيادة إجمايل االحتياطيات الرسمية بمقدار
 95مليار دوالر أمريكي لتصل إىل تريليون دوالر أمريكي
تقريبا عام  ،2021بتعديل التوقعات بزيادة أكثر من 100
مليار دوالر أمريكي منذ توقعات شهر إبريل.
ومن املتوقع تراجع عجز املالية العامة اعتبارا من
عام  2021نتيجة التعايف احلايل وارتفاع أسعار النفط
وانقضاء التدابير ذات الصلة وجهود الضبط املايل .ولكن
الدين احلكومي كنسبة من إجمايل الناجت احمللي يرجح أن
يظل متجاوزا مستواه قبل اجلائحة على املدى املتوسط
رغم تراجعه عن مستويات الذروة التي بلغها خالل األزمة.
ونتيجة لذلك ،يُتوقع أن يظل إجمايل االحتياجات التمويلية
العامة مرتفعا بحيث يبلغ  473مليار دوالر أمريكي ككل
خالل الفترة  2022-2021مقابل  310مليارات دوالر
أمريكي خالل الفترة .2019-2018
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بلدان األسواق الصاعدة
والبلدان متوسطة الدخل
ستشهد بلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
تعافيا يتسم بالتباين .فقد أحرزت بعض البلدان تقدما
ملحوظا نحو زيادة معدالت التلقيح منذ إبريل (مثل األردن
واملغرب وتونس) ،بينما تأخرت بلدان أخرى عن الركب
(الشكل البياين  .)2-1ويف ظل معدالت التلقيح احلالية ،يُتوقع
أن تصل تغطية اللقاحات يف املتوسط إىل حوايل  %40من
السكان بحلول منتصف عام  2022و %70بنهاية العام نفسه.
وستستفيد البلدان األكثر اعتمادا على قطاعي السفر والسياحة
بدرجة أقل من التعايف العاملي احلايل .ومن املتوقع ارتفاع
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بنسبة  %3,6عام  ،2021على
أن يشهد زيادة إضافية بنسبة  %4,2عام  ،2022ليظل بذلك
دون معدالت النمو املتوقعة لبلدان األسواق الصاعدة والبلدان
متوسطة الدخل يف خمتلف أنحاء العامل خالل عامي 2021
و %6,7( 2022و %5,1على التوايل) .وعلى املدى املتوسط،
يُتوقع أن يظل إجمايل الناجت احمللي احلقيقي دون توقعات ما
قبل األزمة بحوايل  ،%6,6وهو ما يتسق عموما مع توقعات
البلدان النظيرة يف خمتلف أنحاء العامل (الشكل البياين .)6-1
ومن املتوقع ارتفاع معدالت التضخم يف جميع بلدان األسواق
الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل ،ما عدا باكستان .وتشير
التوقعات بوجه عام إىل استمرار ارتفاع التضخم يف هذه
اجملموعة بحيث يتجاوز  %7,5خالل الفترة 2022-2021
قبل تراجعه تدريجيا إىل  %6على املدى املتوسط .وإىل
جانب أسعار الغذاء الدولية ،ستكون تطورات أسعار الصرف
وأسعار النفط من العوامل املهمة وراء ديناميكيات التضخم
يف البلدان ذات أسعار الصرف املرنة ،حيث يُعزى إليها حوايل
ربع حجم التقلبات يف معدالت التضخم يف املتوسط خالل
الفترات السابقة.
ومع استمرار التعايف ،يُتوقع حتسن أرصدة املالية العامة
تدريجيا بسبب تعايف اإليرادات على مستوى الدورات
االقتصادية ،وانقضاء التدابير املرتبطة باجلائحة،
والتصحيح املايل املتوقع على املدى املتوسط يف البلدان
التي تعاين من زيادة أعباء الديون (مصر وباكستان على
سبيل املثال) .وتشير التوقعات إىل ارتفاع إجمايل الدين من
 %86,8من إجمايل الناجت احمللي عام  2020إىل  %91,7من
إجمايل الناجت احمللي عام  ،2021ليتراجع تدريجيا الحقا
خالل الفترة  ،2026-2022بحيث يعود إىل مستويات
ما قبل األزمة عام  .2023غير أن هذا التراجع تكمن وراءه
ديناميكيات متباينة عبر البلدان على املدى املتوسط ،حيث
يُتوقع ارتفاع نسب الدين عن مستواها قبل األزمة يف أرمينيا
وجورجيا وتونس وتراجعها يف مصر واألردن وباكستان
(الشكل البياين .)7-1

  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٦-١ﺧﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻨــﺎﰋ اﳌﺘﻮﻗــﻊ اﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان

)اﻟﻔﺮوق  ٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ(

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠

ﺻﻔﺮ
–٥

٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺰﻣﻨﺔ

ﺻﻔﺮ –١٠– ٥
٥
اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
)ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠٢١-٢٠٢٠

–١٥

–٢٠
–٢٠

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﻤﻦ

–١٥

اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن
ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

١٥

١٠

١٤٠

ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻜﻮﻳﺖ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
إﻳﺮان
ﻋُﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٢٠١٩

–١٠

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﺒﻨﺎن

٢٠٢٠

١٦٠

اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ
)(٢٠٢٤

ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة
ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻴﺒﻴﺎ

٥

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
٢٠٢٦

اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل ١٥
وآﺳﻴﺎ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﱂ ١٠
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-١اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

–٢٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟــﺪى ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻮدان.

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وأدت تراكمات الدين خالل عام  2020إىل ارتفاع حاد
يف إجمايل االحتياجات التمويلية العامة ،حيث يُتوقع
أن تبلغ  564مليار دوالر أمريكي ككل خالل الفترة
 ،2022-2021وهو ما يمثل زيادة بنسبة  %20تقريبا
مقارنة بالفترة  .2019-2018عالوة على ذلك ،ساهم
ارتفاع الدين وااللتزامات االحتمالية (نتيجة التدابير
املتخذة خارج املوازنة ،مثل تقديم القروض أو الضمانات،
والعديد من العمليات شبه املالية األخرى ،بما يف ذلك من
خالل املؤسسات اململوكة للدولة) يف إضعاف امليزانيات
العمومية احلكومية ،مما يهدد آفاق استقرار الدين (اإلطار
.)1-1
وعقب انكماش إجمايل عجز احلساب اجلاري نتيجة انهيار
الطلب احمللي وأسعار النفط عام  ،2020يُتوقع ارتفاعه عن
مستواه عام  2020البالغ  %3,4من إجمايل الناجت احمللي
إىل  %3,9من إجمايل الناجت احمللي عام  .2022ويعكس ذلك
التوازن بين التأثير اإليجابي للتعايف العاملي على تصدير
البضائع ،وتأثير ارتفاع أسعار النفط وتعايف الطلب احمللي
على الواردات ،وتباطؤ التعايف يف قطاعي السفر والسياحة

(أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ولبنان واملغرب على سبيل
املثال).

البلدان منخفضة الدخل والدول
الهشة واملتأثرة بالصراعات
سجلت البلدان منخفضة الدخل — والعديد منها من الدول
الهشة واملتأثرة بالصراعات أيضا — معدالت تلقيح
منخفضة نسبيا ،كما تعتمد اعتمادا شديدا على املبادرات
متعددة األطراف لشراء اللقاحات .وتعاين هذه البلدان ،ال
سيما الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات ،من حمدودية القدرة
على توفير خدمات الرعاية الصحية وإجراء االختبارات ،مما
يصعب معه للغاية رصد االجتاهات األساسية للجائحة.
وما مل يتم تعزيز التدابير متعددة األطراف لزيادة اللقاحات
املتاحة لهذه البلدان ،يُتوقع أال تصل معدالت التلقيح إىل
 %70حتى عام  ،2024مما سيؤدي إىل تفاقم التحديات
االقتصادية واالجتماعية القائمة .وتشير التوقعات إىل
اتساع دائرة النشاط االقتصادي بنسبة  %3,4عام 2021
و %4,4عام  ،2022مع حتسن النمو تدريجيا على املدى
املتوسط بالتزامن مع ارتفاع معدالت التلقيح .واتساقا مع
االجتاهات العاملية ،يُتوقع أن تسفر اجلائحة عن آثار دائمة،
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-١اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ – اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
٢,٠٠٠

ﻛﻮﻓﻴﺪ )اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ(
ﻧﻮﺑﺔ اﻻﺿﻄﺮاب )اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ(
ﻛﻮﻓﻴﺪ )اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ(
١,٠٠٠
ﻧﻮﺑﺔ اﻻﺿﻄﺮاب )اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ(
ﺻﻔﺮ
١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣,٠٠٠
٤,٠٠٠
اﻷﺳﺒﻮع  ٧٢اﻷﺳﺒﻮع  ٦٠اﻷﺳﺒﻮع  ٤٨اﻷﺳﺒﻮع  ٣٦اﻷﺳﺒﻮع  ٢٤اﻷﺳﺒﻮع  ١٢اﻷﺳﺒﻮع ﺻﻔﺮ

اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،Haver EPFRوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ  ،tﻳﺼﻨــﻒ اﻟﺒﻠــﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره "ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃــﺮ" ﻋﻨــﺪ ﺗﺮاﺟﻌــﻪ ﻋــﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ )ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ(
اﻷﺳــﺒﻮع  ١ﻟﻨﻮﺑــﺔ اﻻﺿﻄــﺮاب ﻫــﻮ  ،٢٠١٣/٥/٢٢واﻷﺳــﺒﻮع  ١ﳉﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-ﻫــﻮ
.٢٠٢٠/١/٢٢

حيث تشير التوقعات إىل أن إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
سيظل دون توقعات ما قبل اجلائحة املنخفضة بالفعل
بمقدار  %4,8على املدى املتوسط (الشكل البياين .)6-1
وبخالف تطورات اجلائحة ،تتراجع احتمالية تعزيز مسار
التعايف يف الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات نتيجة
الصراع (ليبيا وسوريا والضفة الغربية وغزة واليمن) وحالة
الطوارئ اإلنسانية (أفغانستان والصومال وسوريا واليمن)
وخماطر استمرار حالة عدم االستقرار االقتصادي والسياسي
(أفغانستان ولبنان وليبيا والسودان) .أما اآلفاق يف جيبوتي
فتخيم عليها الصراعات الدائرة يف إثيوبيا اجملاورة .ويمر
لبنان بأزمة اقتصادية حادة للغاية ازداد تفاقمها بفعل
اجلائحة ،ويحتاج بصورة عاجلة إىل التعامل مع جمموعة
واسعة من التحديات االقتصادية واالجتماعية املعقدة.
وباملثل ،دفعت االضطرابات يف أفغانستان باقتصادها
الهش الذي يعاين بالفعل من اجلائحة واجلفاف إىل أتون
أزمة اقتصادية حادة أدت إىل هبوط مستويات الناجت وشلل
النظام املصريف وتنامي معدالت الفقر (اإلطار .)2-1
وعلى اجلانب اإليجابي ،اتخذ السودان ،بمساعدة اجملتمع
الدويل وصندوق النقد الدويل ،إجراءات جريئة للتحول إىل
نظام سعر الصرف السوقي ،وزيادة اإليرادات وتخفيض
الدعم ،والبدء يف التصدي ملواطن الضعف املترسخة يف
نظم احلوكمة ،وحتسين اآلفاق واألوضاع االجتماعية على
املدى األطول .ونتيجة لذلك ،أصبح السودان البلد رقم 38
8
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الذي يصل إىل نقطة اتخاذ القرار يف إطار مبادرة البلدان
الفقيرة املثقلة بالديون «هيبيك» ،مما أتاح له االستفادة
من التخفيض الفوري لديونه العامة اخلارجية البالغة 28
مليار دوالر أمريكي التي ستتراجع يف نهاية املطاف إىل 6
مليارات دوالر أمريكي ( %14من إجمايل الناجت احمللي) لدى
بلوغه نقطة اإلجناز يف إطار مبادرة «هيبيك».

تنامي اخملاطر ومواطن الضعف
اجلائحة ونشر اللقاحات :أدى االنتشار السريع لساللة
فيروس كورونا املتحورة «دلتا» وخطر ظهور سالالت
أكثر شراسة إىل زيادة عدم اليقين حول سرعة التغلب على
اجلائحة .ومن شأن تسريع التقدم يف نشر اللقاحات أن ينقذ
األرواح ويعجل بالتعايف ،بينما يؤدي التأخر يف التطعيمات
وظهور موجات جديدة من تفشي اجلائحة إىل خماطر
معاكسة كبيرة يمكن أن تؤدي إىل إبطاء التعايف وتهديد
استدامة القدرة على حتمل الدين.
تشديد األوضاع املالية العاملية واخملاطر التمويلية:
ال تزال بلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل،
يف ظل احتياجاتها التمويلية الكبيرة يف الوقت احلايل،
عرضة للمخاطر الناجتة عن ارتفاع عائد السندات العاملية
يف حال استمرار الضغوط التضخمية العاملية لفترة أطول
من املتوقع .ويمكن أن ينتج عن تشديد األوضاع املالية
العاملية خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع فروق العائد
على السندات السيادية ،مما يؤدي إىل انكشاف البلدان التي
تعاين من تراجع احتياطياتها وضعف حساباتها اخلارجية
على وجه اخلصوص (الشكل البياين  .)8-1وقد يؤدي ذلك
بدروه إىل ارتفاع أسعار الفائدة عبر املنطقة وتراجع الدعم
املستمد من مستويات الطلب ،وفرض حتديات على الشركات
التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الرفع املايل ،وزيادة خماطر
التمويل وجتديد الدين وعدم استقراره واشتداد حدة الروابط
بين البنوك والكيانات السيادية ،مما سيؤثر بشكل أكبر
على االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص ،فضال عن تهديد
التعايف واالستقرار املايل (اإلطار  ،1-1وعدد إبريل 2021
من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا
الوسطى).
ارتفاع مزمن يف معدالت التضخم :يمكن أن ينشأ ذلك عن
النقص املستمر يف العرض العاملي ،وارتفاع أسعار الغذاء،
وزعزعة توقعات التضخم يف البلدان التي تعاين من ضعف
أطرها النقدية .وستنتج عن ارتفاع معدالت التضخم آثار
سلبية أكبر على القطاعات األكثر فقرا يف اجملتمع بما يؤدي
إىل تفاقم أوجه عدم املساواة احلالية ،كما سيسهم يف زيادة

  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي
أسعار الفائدة األساسية جمددا ،مما سيحد من إمكانية دعم
التعايف الهش من خالل السياسات.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  :٩-١أﺣــﺪث اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﰲ اﻻﺿﻄﺮاﺑــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اإلنهاء املبكر للدعم املستمد من السياسات :يؤدي
ارتفاع مستويات الدين والتضخم بوجه أعم إىل زيادة خطر
اإلنهاء املبكر للدعم املستمد من السياسات .وذلك ،إىل جانب
تدين معدالت التلقيح ،قد يجعل االقتصادات عرضة للمخاطر
الناجمة عن ظهور سالالت جديدة من الفيروس ،مما سيؤثر
على الشركات العاملة يف القطاعات األشد تضررا واألسر
املعرضة للخطر .وقد يؤدي ذلك بدوره إىل مزيد من حاالت
اإلفالس والعجز عن السداد والقروض املتعثرة ،وبالتايل
حتقق اخملاطر التي تهدد قطاعي الشركات والبنوك (الفصل
الثالث) .عالوة على ذلك ،قد تساهم هذه النتائج يف زيادة
معدالت البطالة وتفاقم أوجه عدم املساواة (الفصل الثاين).

٦
٥
٤
٣
٢
١
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ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٩

ﺻﻔﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩

موروثات األزمة وتنامي عدم املساواة والفقر واآلثار
الغائرة :من اخملاطر التي تواجه املنطقة على املدى األطول
أن تباين وتيرة التعايف من اجلائحة يؤدي إىل اتساع فجوات
الثروة والدخل والفجوات االجتماعية احلالية بشكل دائم،
وبالتايل إىل معدالت نمو ضعيفة وجمتمعات أقل احتواء
يف نهاية املطاف .وباإلضافة إىل ذلك ،تشير التقديرات إىل
وقوع عدد إضايف قدره حوايل  7ماليين شخص من مواطني
املنطقة يف براثن الفقر املدقع خالل الفترة ،2021-2020
مقارنة بتوقعات ما قبل األزمة .وبوجه أعم ،فإن موروثات
األزمة ومواطن الضعف التي تعاين منها املنطقة مسبقا
— مثل فرط املديونية ،وارتفاع معدالت البطالة الهيكلية،
وانتشار املؤسسات اململوكة للدولة التي تفتقر إىل الكفاءة
وحتد من القدرات االبتكارية للقطاع اخلاص وتفرض
خماطر على املالية العامة بالتايل ،واالعتماد على السلع
األولية — يمكن أن تؤثر على آفاق النمو يف املنطقة يف
عامل ما بعد كوفيد 19-إذا مل يتم التصدي لها.

اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺎرس ٢٠١٩

تصاعد االضطرابات االجتماعية واخملاطر اجلغرافية-
السياسية واألمنية :ازدادت االضطرابات االجتماعية عام
 2021رغم تراجعها عن مستواها عام  ،2019ومن املمكن
أن تتفاقم تفاقمها نتيجة تكرار موجات اإلصابة بالعدوى،
واألوضاع االقتصادية القاسية ،وارتفاع معدالت البطالة
وأسعار الغذاء ،ال سيما يف البلدان منخفضة الدخل والدول
الهشة واملتأثرة بالصراعات (الشكل البياين  .)9-1وتزداد
حدة هذه اخملاطر نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين السياسي
والتوترات اجلغرافية-السياسية يف عدد من البلدان (العراق
ولبنان وليبيا وتونس واليمن على سبيل املثال) .وتدفع
األزمة يف أفغانستان باملاليين إىل هوة الفقر ،ال سيما
النساء والفئات الضعيفة وتسببت بالفعل يف نزوح اآلالف
من األفغان داخليا .وقد يتسبب ذلك يف إثارة موجة من
الالجئين ،وهو ما يشكل القناة األساسية النتقال التداعيات
إىل بلدان املنطقة (اإلطار .)1-1

)ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،٪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﻳﻐﻄﻲ  ٦أﺷﻬﺮ(

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ .Barrett and others, 2020
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳُﺴــﺘﻨﺘﺞ وﺟــﻮد اﺿﻄﺮاﺑــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد زﻳــﺎدة اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ
اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟــﺎت وأﺣــﺪاث اﻟﺸــﻐﺐ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺻــﻮر اﻟﻘﻼﻗــﻞ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ.

صدمات املناخ :يفرض تغير املناخ ،وهو من أهم العوامل
الدافعة لزيادة تواتر كوارث الطقس وتفاقم حدتها ،حتديات
جسيمة يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،ال سيما
يف ظل احتياجها الكبير إىل التكيف واعتمادها على املواد
الهيدروكربونية (اإلطار .)3-1

مفاضالت أكثر صعوبة بين
السياسات يف سبيل حتقيق
التعايف التحويلي
يحمل املستقبل مفاضالت صعبة بين السياسات يف ظل
استمرار جائحة كوفيد .19-فبلدان عديدة يف املنطقة
معرضة الحتماالت إطالة أمد التعايف .وإىل جانب حمدودية
احليز املتاح للتصرف من خالل سياسة املالية العامة،
تواجه البلدان يف الوقت احلايل عبئا إضافيا نتيجة تناقص
احليز النقدي بسبب زيادة التضخم .وهكذا فإن البلدان
تواجه حتديدات متعددة ،وعليها حتقيق التوازن املالئم
بين حماية األرواح واألرزاق ،وحتقيق تعاف مستدام
ذاتيا واحتوائي وأكثر خُضرة ،واحلفاظ على استدامة
املالية العامة واالستقرار املايل ،واالستثمار يف املستقبل.
ولتهيئة االقتصادات لعامل ما بعد اجلائحة ،يتعين أن تكون
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١

9

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
السياسات الوطنية شاملة لالستفادة من أوجه التضافر
فيما بينها .ويمكن أن يدعم التعاون اإلقليمي هذه اجلهود
من خالل نشر اللقاحات واالستفادة من االجتاهات العاملية
املتسارعة.
ويتعين التعجيل بنشر اللقاحات إلنقاذ األرواح
ودعم التعايف واحلد من تباعد املسارات .وستتوقف قوة
التعايف العاملي واإلقليمي ومدته على فعالية جهود
احتواء الفيروس يف جميع أنحاء العامل .وما مل يتم
تنسيق العمل على مستوى العامل ،سيؤدي عدم املساواة
يف احلصول على اللقاحات إىل تعرض املنطقة للمزيد من
اخملاطر التي تهدد األرواح واألرزاق ،ال سيما يف البلدان
منخفضة الدخل والدول الهشة واملتأثرة بالصراعات
والبلدان متوسطة الدخل التي يتوافر لها حيز حمدود على
صعيد السياسات .لذلك فإن التعجيل بتوفير اللقاحات
للسكان يعد األولوية األهم على مستوى السياسات على
املدى القصير .ويتطلب ذلك زيادة اجلهود لشراء اجلرعات
الالزمة وتوزيعها مع ضمان توافر موارد كافية لألنظمة
الصحية .ومن الضروري وجود تعاون عاملي وإقليمي
قوي للوصول إىل هدف تلقيح ما ال يقل عن  %40من
السكان مع نهاية العام اجلاري و %70بحلول النصف
األول من عام  .2022وقد حصلت املنطقة حتى اآلن على
حصة مضمونة من اللقاحات قدرها  576مليون جرعة
(منها  %52التزمت بتقديمها آلية «كوفاكس» والصندوق
االستئماين اإلفريقي لشراء اللقاحات » «AVATاملنبثق
عن االحتاد اإلفريقي) ،مما يعني أنها ال تزال بحاجة
إىل حوايل  66مليون جرعة لقاح ( 24مليونا يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،و 7ماليين يف أفغانستان،
و 21مليونا يف باكستان ،و 14مليونا يف منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى)1.
وتتطلب سياسة املالية العامة إجراء توازنات دقيقة
للحفاظ على استدامة القدرة على حتمل الدين مع مواصلة
دعم التعايف .وعلى البلدان التي تعاين من تباطؤ وتيرة
توفير اللقاحات وتصاعد معدالت اإلصابة االستمرار يف
دعم األرواح واألرزاق .ويف هذا الصدد ،فإن أي دعم إضايف
من خالل املالية العامة يتعين أن يتم توجيهه بدقة إىل
الفئات األكثر عرضة للمخاطر وأن يراعي احليز املايل
 ,1حتصل البلدان على حصص مضمونة من اللقاحات من خالل
الصفقات الثنائية ،والتبرعات ،واللقاحات التي تلتزم بتوفيرها املبادرات
العاملية واإلقليمية ،ولكنها ال تمثل حجم اجلرعات التي وصلت إىل
البلدان بالفعل .وتعكس تقديرات أوجه القصور عدد اجلرعات اإلضافية
الالزمة (بخالف احلصة املضمونة) لضمان التغطية املستهدفة أصال
بنسبة  %60من السكان والتي تم تقديرها قبل التعديل األخير للنطاق
املستهدف ليصبح  %70من السكان استجابة للمخاطر الناشئة عن ظهور
املتحورات الفيروسية اجلديدة.
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املتاح .ويف البلدان التي يتوافر لها احليز املايل ،ينبغي
إنهاء الدعم من السياسات يف نهاية املطاف بشكل تدريجي
ومعلن بوضوح لتجنب أي تصحيحات حادة غير ضرورية
من شأنها تهديد التعايف .وبالنسبة للبلدان التي تفتقر
إىل احليز املايل ،سيكون عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية
بالرغم من هشاشة التعايف ،مع ضرورة مراعاة تكوين هذه
اإلجراءات وجودتها .ولضمان مساهمة هذه التصحيحات
يف دعم النمو ،يمكن أن تعتمد على إعادة توزيع اإلنفاق
وزيادة كفاءته ،وإلغاء الدعم الذي يخدم مصالح األثرياء،
واحتواء فواتير األجور املرتفعة ،وتعبئة اإليرادات (عدد
أكتوبر  2021من تقرير الراصد املايل) .وينبغي توخي
الدقة يف إدارة اخملاطر املهددة الستقرار الدين ،بما يف
ذلك من خالل إحكام الرقابة على االلتزامات االحتمالية
املتراكمة أثناء اجلائحة (اإلطار  .)1-1وينبغي أن يستغل
مصدرو النفط فرصة ارتفاع اإليرادات النفطية يف إعادة
بناء حيز السياسات ،والعمل على جتنب اإلنفاق املساير
لالجتاهات الدورية يف حال تأخر حتقيق التعايف ،وتوجيه
أي نفقات إضافية إىل جهود التصدي للتحديات التحويلية
على املدى األطول.
مفاضالت صعبة على مستوى السياسة النقدية:
تتوىل البنوك املركزية مهمة صعبة تتمثل يف كبح تزايد
التضخم دون التسبب يف خنق التعايف الهش .وإذا ظلت
توقعات التضخم ثابتة ،يمكن للبنوك املركزية جتاهل
الضغوط التضخمية املرحلية وجتنب تشديد سياساتها
حلين ترسخ التعايف .ولكن قد يكون من الصعب تثبيت
توقعات التضخم وتقييمه بصورة حلظية .لذلك قد يتعين
على البنوك املركزية رفع أسعار الفائدة حال استمرار
التضخم لفترة أطول (كما حدث يف بعض البلدان) للحيلولة
دون زعزعة توقعات التضخم .ويف البلدان التي تطبق
نظام سعر الصرف املربوط ،يُتوقع تراجع التيسير النقدي
مع عودة أوضاع السياسة النقدية يف البلدان املتقدمة إىل
طبيعتها.
حتسين أطر السياسات لتسهيل املفاضالت :يتوقف
حجم حيز السياسات على أطر السياسات ككل .ويمكن
اتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو حتسين هذه األطر لتسهيل
بعض هذه املفاضالت .أوال ،ينبغي أن يرتكز التصحيح
املايل على خطة مالية متوسطة األجل حتدد بوضوح مدى
استدامة القدرة على حتمل الدين على املدى املتوسط ،مما
يمكن أن يسهم بدوره يف تعزيز الثقة واحلد من احتياجات
التصحيح (عدد أكتوبر  2021من تقرير الراصد املايل،
الفصل الثاين) .وثانيا ،كلما ازداد ضعف األطر النقدية،
تراجعت قدرة البلدان على تيسير أوضاع السياسة النقدية

  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي
دون اخملاطرة بزعزعة استقرار التضخم .ومن شأن حتسين
األطر النقدية (بما يف ذلك من خالل جتنب التمويل النقدي
للموازنة) ووضوح استراتيجيات التواصل املساعدة يف
تسهيل املفاضلة بين هذين اخليارين .وثالثا ،نظرا لتزايد
خماطر الدين والتمويل؛ ينبغي أن تعمل البلدان على تعزيز
استراتيجيات إدارة الدين ،بما يف ذلك من خالل االستفادة
من األوضاع املواتية احلالية لتعديل خصائص الدين،
وتوسيع قاعدة املستثمرين ،وتطوير األسواق الرأسمالية
احمللية (عدد إبريل  2021من تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى).
توخي الدقة يف معايرة السياسات املالية :بناء على
مدى قوة التعايف االقتصادي وحجم الدعم املتاح من
خالل السياسات ،قد يتعين إعادة هيكلة  %15إىل %25
من شركات املنطقة أو تصفيتها (الفصل الثالث) .لذلك
يظل من املهم إنهاء الدعم املوجه للقطاع املايل تدريجيا
ملنع حاالت العجز عن السداد التي قد تؤثر سلبا على
تعايف القطاع اخلاص ومستويات التوظيف واالستقرار
املايل .ونظرا لضيق احليز املتاح من سياسة املالية
العامة ،ينبغي زيادة تركيز التدابير الطارئة على الشركات
والقطاعات املتعثرة التي تتوافر لها مقومات االستمرار.
وسيساعد وجود شبكات أمان مايل مالئمة — بما يف
ذلك أطر تسوية أوضاع البنوك املتعثرة وتأمين الودائع
— على التحوط ضد خماطر االستقرار املايل .وينبغي
االستمرار يف دعم حصول القطاع اخلاص على االئتمان
مع ضرورة مراقبة انكشافات البنوك جتاه الكيانات
السيادية (عدد إبريل  2021من تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى) .وعلى املدى
األطول ،سيساعد تعزيز أطر اإلعسار وتطوير أسواق رأس
املال والدين احمللية يف دعم عملية التصحيح يف قطاع
الشركات.
سياسات سوق العمل تركز على املستقبل :من شأن
حتسين فرص التعليم والتدريب وحوافز التوظيف املساعدة
يف تسهيل انتقال العمالة إىل القطاعات التي تزداد فيها
فرص العمل ودعم التحول إىل اقتصاد ما بعد كوفيد19-
(الفصل الثاين) .ويف البلدان التي شهدت تنفيذ برامج
لالحتفاظ بالعمالة (مثل أذربيجان ومصر واألردن) ،ساعد
ذلك على احليلولة دون ارتفاع البطالة بشكل أكثر حدة بينما
كانت أبعاد األزمة تتكشف .ومع ازدياد زخم التعايف ،ينبغي
سحب هذه البرامج تدريجيا ،وتشجيع العمالة على البحث عن
وظائف جمددا ،وإعادة دمج العمالة املسرحة .ويف البلدان
التي يتوافر لديها احليز املايل ،يمكن اتخاذ تدابير لدعم

توفير فرص عمل جديدة ،كصرف إعانات مصممة بدقة
لدعم التوظيف ،على أن تكون هذه اإلعانات مؤقتة وموجهة
إىل الفئات املستحقة .وعلى البلدان أيضا تنفيذ عدد من
اإلصالحات الهيكلية لتشجيع التوظيف يف القطاع الرسمي
وتوفير فرص عمل للشباب والنساء ،وتيسير حرية انتقال
العمالة الوافدة.
الدعم املقدم من صندوق النقد الدويل وتوزيع حقوق
السحب اخلاصة :قدم الصندوق دعما تمويليا قدره
 20مليار دوالر أمريكي لبلدانه األعضاء يف املنطقة منذ
بداية اجلائحة ،ويواصل التنسيق مع املؤسسات اإلقليمية
والدولية األخرى ملساعدة البلدان على انتهاج مسار ناجح
نحو حتقيق تعاف أكثر قوة واستدامة .وبالتوازي كذلك
مع جهود البنك الدويل ،ساعد الصندوق يف تسهيل تنفيذ
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي أطلقتها جمموعة
العشرين ودائنو نادي باريس ،إىل جانب دعم اإلطار
املشترك ملعاجلات الدين الذي يساعد يف التصدي للتحديات
اجلسيمة الناجتة عن الديون السيادية .ويعمل الصندوق يف
الوقت احلايل على حتديث استراتيجية التعامل مع الدول
الهشة واملتأثرة بالصراعات بوجه عام إليضاح كيفية
توظيف القدرات األساسية للصندوق وصالحياته وأدواته
يف مساعدة جميع الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات.
وستتناول االستراتيجية أيضا كيفية تطوير سبل التعاون
بما يتناسب على نحو أفضل مع السمات اخلاصة لهذه الدول،
وكذلك كيفية املساهمة والتعاون من جانب الصندوق مع
األطراف الشريكة األخرى.
وقد أجرى صندوق النقد الدويل توزيعا عاما حلقوق السحب
اخلاصة عام  — 2021هو األكبر يف تاريخ الصندوق —
ودخل حيز التنفيذ يف شهر أغسطس ،مما أدى إىل زيادة
األصول االحتياطية للمنطقة بمقدار  49,3مليار دوالر
أمريكي .ويف الوقت الذي تواجه فيه بلدان عديدة مفاضالت
صعبة بين تلبية احتياجات اإلنفاق الصحي واالجتماعي
الضرورية ،ودعم اقتصاداتها بوجه أعم ،والوفاء بالتزامات
االقتراض اخلارجي ،فمن املقرر أن يساهم توزيع حقوق
السحب اخلاصة يف تذليل بعض املعوقات ومساعدة هذه
البلدان على إدارة تلك املفاضالت على نحو أفضل .ولتحقيق
أقصى استفادة ممكنة من حقوق السحب اخلاصة ،ينبغي
حتديد سبل االستغالل األمثل لها بناء على قرارات رشيدة
ومستنيرة تراعي متطلبات استدامة أوضاع االقتصاد الكلي
وحتقيق الشفافية.
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االستثمار يف املستقبل
للخروج من األزمة أكثر قوة
تواجه املنطقة قضايا هيكلية مزمنة أصبحت موضع تركيز
مؤخرا مع بداية اجلائحة .وما مل يتم التصدي لهذه التحديات،
فإنها ستظل تشكل مواطن ضعف يف عامل ما بعد اجلائحة.
غير أن األزمة حملت يف طياتها أمال يف إحداث تعاف قائم
على التحول من شأنه أن يؤدي إىل نموذج إنمائي جديد
يساهم يف تعزيز النمو ويضع املنطقة على مسار اقتصادي
أكثر استدامة وشموال.

االستفادة من االجتاهات العاملية املستجدة :ينبغي أال
تتخلف املنطقة عن اللحاق بركب االجتاهات العاملية املهمة
وأن تستفيد من فرص النمو املستجدة .وقد استغلت بلدان
عديدة على مستوى املنطقة األزمة احلالية كفرصة لتسريع
هذه االجتاهات .فعلى سبيل املثال ،أنشأ املغرب نظاما
رقميا مركزيا لتسجيل متلقي اللقاح ،كما أطلق بوابة موحدة
عبر شبكة اإلنترنت لضمان تناسب اخلدمات العامة املقدمة
مع احتياجات املواطنين وحتسين الشفافية وتسهيل زيادة
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) ٢٠١٩أو آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ(

٤,٤٩٦

٤٠٠

١,٧٣٥

٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

١٠٠
٥٠
١

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة
١
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
اﻷردن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
اﻟﻴﻤﻦ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
٢
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن

إعادة النظر يف دور الدولة ،وتقوية ديناميكية
القطاع اخلاص ،وتعزيز احلماية االجتماعية :ساعدت
التدخالت احلكومية خالل اجلائحة يف التخفيف من
التداعيات الصحية واالجتماعية لألزمة .وبناء على ذلك،
أصبحت الفرصة سانحة اآلن إلعادة النظر يف العقود
االجتماعية وإعادة توجيهها خلدمة أهداف الصحة
والتعليم ،وتوسيع نطاق شبكات األمان وزيادة جودتها،
وإعادة النظر أيضا يف دور إعانات الدعم وكفاءتها .ويف
الوقت نفسه ،بات من الضروري إعادة تقييم األهداف
األساسية للمؤسسات اململوكة للدولة على نحو شامل—
نظرا لبصمتها الكبيرة يف املنطقة (الشكل البياين )10-1
— وهيكل حوكمتها ،إىل جانب تنفيذ إصالحات تنظيمية
داعمة للمنافسة ،وذلك لتحديد خماطر املالية العامة واحلد
منها وتشجيع االبتكار والنمو يف القطاع اخلاص (راجع
دراسة  .)Rigo and others, 2021ومن شأن إصالحات
سوق العمل دعم هذه العملية من خالل احلد من احلماية
املفرطة لوظائف القطاع العام واملساعدة يف توفير
وظائف عالية اجلودة يف القطاع اخلاص (راجع الفصل
الثاين) .وسيساعد أيضا حتسين أطر مكافحة الفساد يف
إرساء األساس الالزم لنمو أقوى مستقبال (راجع دراسة
.)Jarvis and others 2021

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠-١اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ،واﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻌﺒﺮ اﻷﻋﻤﺪة ا�ﻄﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ.
 ١اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺒﻠﻐــﺔ ﻋــﻦ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ ،وﻻ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﳑﺜﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳉﻤﻴــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
 ٢ﻋــﺪد اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠــﻚ اﳊﻜﻮﻣــﺔ
 ٪١٠٠-٪٩٠ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ.

الكفاءة .كذلك استُخدمت احللول الرقمية للوصول إىل العمالة
غير الرسمية يف مصر .وأجرى البنك املركزي التونسي جتربة
بالتعاون مع البنك املركزي الفرنسي يف شهر يوليو إلجراء
حتويالت باجلملة عبر احلدود باستخدام النقود الرقمية،
بينما أطلق مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
والبنك املركزي السعودي مبادرة مشتركة مماثلة من خالل
مشروع «عابر» .ومن شأن قنوات التحويل عبر احلدود
البديلة تعزيز شفافية املعامالت عبر احلدود وزيادة سرعتها
وخفض تكلفتها ،مما سيكون لها آثار واسعة على النشاط
االقتصادي ،بما يف ذلك زيادة مشاركة أهل الشتات يف
اقتصاداتهم احمللية .واستنادا إىل تدابير االستجابة لألزمة،
ينبغي أن تستثمر البلدان يف التكنولوجيات والبنية التحتية
الرقمية لتحديد اجملموعات املعرضة للخطر وتقديم الدعم
لها وزيادة الشمول املايل وحتفيز فرص النمو والتوظيف
اجلديدة.
التكيف مع تغير املناخ وتخفيف االنبعاثات وتنويع
األنشطة االقتصادية :بينما جنحت عدة بلدان يف وضع

 التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي-1 
استراتيجيات وطنية ملكافحة تغير املناخ (مصر واململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة على سبيل
 ال يزال العديد من بلدان املنطقة يف املراحل األوىل،)املثال
 ومن الضروري،لوضع خطط وطنية للتكيف مع تغير املناخ
 ومن شأن التعاون اإلقليمي دعم.تسريع وتيرة هذه اجلهود
اجلهود الوطنية الهادفة إىل التكيف مع تغير املناخ وتخفيف
االنبعاثات وإدارة اخملاطر االنتقالية وخلق فرص لالستثمار
.)3-1 األخضر وتوفير الوظائف (اإلطار

املراجع
Camarota, S. 2015. “The High Cost of Resettling
Middle Eastern Refugees.” Center for
Immigration Studies (CIS), Washington, DC.
Jarvis, C., G. Pierre, and others. 2021. “Economic
Governance Reforms to Support Inclusive
Growth in the Middle East, North Africa,
and Central Asia.” IMF Departmental Paper
No. 2021/001, International Monetary Fund,
Washington, DC.
Mirzoev, T.N., Zhu, L., Yang, Y., Zhang,
M.T., Roos, M.E., Pescatori, M.A. and
Matsumoto, M.A. 2020. “The future of oil
and fiscal sustainability in the GCC Region.”
IMF Departmental Paper No. 2020/001,
International Monetary Fund. Washington,
DC.
Richwine, J., S. Camarota, and K. Zeigler.
2020. “The fiscal costs of refugee resettlement,
no free lunch for taxpayers.” CIS,
Washington, DC, March.
Rigo, E, C. Richmond and others. 2021.
“State-Owned Enterprises in Middle East,
North Africa, and Central Asia; Size, Costs,
and Challenges.” IMF Departmental Paper
No. 2021/019, International Monetary Fund,
Washington, DC.

13

٢٠٢١ صندوق النقد الدويل | أكتوبر

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اإلطار  :1-1الشرق األوسط وآسيا الوسطى — اخملاطر املهددة الستقرار الدين على املدى املتوسط

وتؤكــد هــذه التوقعــات علــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر ماليــة رشــيدة وعاجلــة .فحتــى قبــل
جائحــة كوفيــد ،19-كانــت احتماليــة عــدم اســتقرار الديــن مرتفعــة بالفعــل (%44
يف املتوســط عبــر بلــدان الشــرق األوســط وآســيا الوســطى يف العينــة املســتخدمة)،
وازدادت هــذه االحتماليــة جمــددا عقــب اجلائحــة ممــا ســلب البلــدان احليــز املــايل
الــازم المتصــاص أي صدمــات إضافيــة .ويشــير حتليــل لتدفقــات الديــن املتوقعــة
علــى املــدى املتوســط إىل أن خفــض الديــن إىل مســتويات مــا قبــل كوفيــد 19-يتطلــب
إجــراء تصحيحــات ماليــة أكثــر قــوة (مقارنــة بتوقعــات مــا قبــل اجلائحــة) ألكثــر مــن
عشــر ســنوات (راجــع عــدد أكتوبــر  2021مــن تقريــر الراصــد املــايل ،الفصــل الثــاين).
لكــن هــذه التوقعــات نفســها قــد تكــون متفائلــة ،حيــث تســتند إىل جمموعــة مــن
االفتراضــات األساســية املواتيــة (الشــكل البيــاين  2-1-1يف اإلطــار) .وهــي حتديــدا
كالتــايل،
 -1حســب الســيناريو األساســي ،يُتوقــع أن تســتفيد بلــدان الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى مــن الفــروق الســلبية الكبيــرة بيــن أســعار الفائــدة ومعــدالت النمــو
والتــي تســاوي أو تتجــاوز يف بعــض األحيــان متوســط مــا قبــل اجلائحــة (الشــكل
البيــاين  3-1-1يف اإلطــار) .ولكــن مــن الواضــح أن خماطــر تراجــع النمــو قــد
تزايــدت يف الوقــت احلــايل بســبب املوجــات اجلديــدة مــن جائحــة كوفيــد19-
واآلثــار االقتصاديــة الغائــرة علــى املــدى املتوســط فضــا عــن االرتفــاع
املفاجــئ يف أســعار الفائــدة العامليــة ومــا نتــج عــن ذلــك مــن احتياجــات
تمويليــة كبيــرة.
 -2تتوقــف تخفيضــات الديــن امللموســة التــي تســتهدفها االقتصــادات الصاعــدة
علــى إجــراء تصحيحــات ماليــة قويــة نســبيا علــى املــدى املتوســط .غيــر أن
اجلــدوى االجتماعية-السياســية لهــذه اجلهــود قــد تكــون علــى احملــك يف ســياق
مســارات التعــايف الهــش واملتأثــر بمعــدالت البطالــة املرتفعــة (الشــكل البيــاين
 2-1-1يف اإلطــار).
 -3قدمــت بلــدان عديــدة دعمــا ماليــا غيــر مســبوق أثنــاء اجلائحــة مــن خــال عــدد
مــن التدابيــر خــارج املوازنــة والعمليــات شــبه املاليــة ،بمــا يف ذلــك مــن خــال
املؤسســات اململوكــة للدولــة (راجــع دراســة  .)Rigo and others 2021وقــد
يــؤدي حتقــق هــذه االلتزامــات االحتماليــة إىل تفاقــم العوامــل املشــار إليهــا آنفا.

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

١٠٠

٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ

أدت صدمــة كوفيــد 19-إىل زيــادة عجــز املاليــة العامــة وارتفــاع نســبة الديــن العــام
إىل إجمــايل النــاجت احمللــي عبــر منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،ممــا ســاهم
يف تراجــع آفــاق اســتقرار الديــن يف عــدة بلــدان 1.وجتــدر اإلشــارة إىل زيــادة احتماليــة
عــدم اســتقرار الديــن علــى مــدى أفــق زمنــي مدتــه ثــاث ســنوات يف معظــم بلــدان الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى (مقارنــة بمــا قبــل كوفيــد ،)19-وذلــك اســتنادا إىل حتليــل
تــم إجــراؤه باســتخدام جمموعــة األشــكال البيانيــة املروحيــة املتضمنــة يف «إطــار
اخملاطــر الســيادية واســتدامة القــدرة علــى حتمــل الديــن» الــذي وضعــه الصنــدوق
مؤخــرا (الشــكل البيــاين  1-1-1يف اإلطــار) .وحتديــدا ،يُتوقــع تراجــع احتماليــة عــدم
اســتقرار الديــن يف عــدد مــن بلــدان األســواق الصاعــدة ،ال ســيما التــي تدعمهــا برامــج
الصنــدوق ،بفضــل األطــر متوســطة األجــل التــي تتيحهــا هــذه البرامــج.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ١-١-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋــﺪم اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳــﻦ ]اﻟﺪﻳــﻦ ) < (٢٠٢٤اﻟﺪﻳــﻦ
)[(٢٠٢٣

٣٠
٢٠
١٠

ﺻﻔﺮ
 ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ﺻﻔﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ٢-١-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :ﲢﻠﻴــﻞ
اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴــﺔ ﰲ اﻟﺪﻳــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة
ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠٢٠إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠٢٦
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷوﱄ
ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة-اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ا�ﻤﻮع

٣٠
٢٠
١٠

ﺻﻔﺮ
–١٠
–٢٠
–٣٠
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﻨﻔﻂ

–٤٠

اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.

أعــد هــذا اإلطــار طنــوس القــس حنــا ،ولورنــس نورتــن وســدرة رحمــن وســوكانان تامبونليرتشــاي ،بمســاعدة بحثيــة مــن كيــت نغويــن وجوناثــان ســالفيلد وأحمــد
جــواد ســخى .وقــاد فريــق املشــروع علــي عبــاس.
 1يُستبعد من هذا اإلطار أفغانستان ولبنان وليبيا والصومال والسودان وسوريا وأوزبكستان والضفة الغربية وغزة.
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  -1التطورات واآلفاق اإلقليمية — من إدارة األزمة إىل التعايف التحويلي
اإلطار  :1-1الشرق األوسط وآسيا الوسطى — اخملاطر املهددة الستقرار الدين على املدى املتوسط (تتمة)
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ٣-١-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ – أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﻓﺮوق اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٢٠٢٦-٢٠٠٥
)وﺳﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ) ،(gﻣﻌﻜﻮس
ا�ﻤﻮع

٢٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠
–١٥

٢٠٢٦

٢٠٢٥

٢٠٢٤

٢٠٢٣

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠١٩-٢٠٠٥

–٢٠

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وحســب ســيناريو معاكــس يتضمــن املزيــد مــن الضغــوط الختبــار مــدى ثبــات افتراضــات الســيناريو األساســي ،ترتفــع احتماليــة عــدم
اســتقرار الديــن جمــددا .وفيمــا يلــي افتراضــات الســيناريو البديــل (خــال الفتــرة  )1( :)2026-2022ارتفــاع أســعار الفائــدة الفعليــة
احلقيقيــة بمقــدار  150نقطــة أســاس ،و( )2فــرض حــد أقصــى علــى النمــو الســنوي املتوقــع لــكل بلــد بحيــث ال يتجــاوز متوســط النمــو
احلقيقــي خــال الفتــرة  ،2019-2001و( )3تراجــع األرصــدة األوليــة بنســبة
 %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف األســواق الصاعــدة والبلــدان املصــدرة
للنفــط ،و %0,5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــدان منخفضــة الدخــل،
اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ٤-١-١ﰲ اﻹﻃﺎر :اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﻋــﺪم اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳــﻦ ﰲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳــﻲ
ملراعــاة عوامــل التفــاؤل احملتملــة يف األطــر املاليــة متوســطة األجــل ،و()4
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ
قيمــة إضافيــة قدرهــا  %1ســنويا مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف صــورة
٩٠
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
خصــوم احتماليــة متحققــة ملراعــاة تأثيــر الضمانــات احلكوميــة الصريحــة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
٨٠
والضمنيــة لديــون القطــاع اخلــاص واملؤسســات اململوكــة للدولــة .وترتفــع
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
احتماليــة عــدم اســتقرار الديــن ارتفاعــا ملحوظــا حســب الســيناريو البديــل ،ال
٧٠
ســيما يف االقتصــادات الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل (الشــكل البيــاين
٦٠
 4-1-1يف اإلطــار).
ويتطلــب ذلــك املراقبــة املســتمرة والنظــر يف اتخــاذ تدابيــر التصحيــح
املــايل بمجــرد بــدء التعــايف اســتنادا إىل خطــة ماليــة متوســطة األجــل تتســم
باملصداقيــة .وسيســاهم اتخــاذ خطــوات نحــو تقويــة املؤسســات يف تعزيــز
مصداقيــة عمليــة التصحيــح علــى املــدى املتوســط ،ممــا قــد يســاعد يف تثبيــت
التوقعــات ويعكــس التزامــا بالسياســات املاليــة الرشــيدة ،بمــا يف ذلــك وضــع
موازنــات تعبــر بدقــة عــن اخملاطــر احملتملــة التــي تهــدد امليزانيــة العموميــة
احلكوميــة بســبب املؤسســات اململوكــة للدولــة وغيرهــا مــن االلتزامــات
االحتماليــة .ونظــرا الرتفــاع مســتويات الديــن ،فــإن احلفــاظ علــى احليــز الــازم
للنفقــات الضروريــة ســيتطلب أيضــا إصالحــات هيكليــة عاجلــة لدعــم النمــو،
واســتراتيجيات إلدارة الديــن للحــد مــن خماطــر الثقــة الناجتــة عــن الضغــوط
التمويليــة علــى املــدى القريــب ،وتقديــم تســهيالت إضافيــة يف صــورة منــح
وتمويــل ميســر مــن شــركاء التنميــة.

٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اإلطار  :2-1االضطرابات يف أفغانستان — تداعيات خارجية
مــن املتوقــع أن تتولــد عــن االضطرابــات يف أفغانســتان تداعيــات اقتصاديــة وأمنيــة مهمــة تصــل إىل منطقــة الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى ومناطــق أخــرى .وقــد نتــج عنهــا تهجيــر داخلــي للمواطنيــن ،ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة أعــداد الالجئيــن يف البلــدان اجملــاورة وتركيا
وأوروبــا .ورغــم أن التداعيــات املاليــة ظلــت حمــدودة ،فمــن املرجــح نمــو التجــارة «النقديــة» عبــر احلــدود .ويمكــن أن تنشــأ عــن تعطــل حركــة
الصــادرات إىل أفغانســتان آثــار اقتصاديــة كليــة واجتماعيــة علــى بعــض البلــدان اجملــاورة .وبخــاف التداعيــات االقتصاديــة ،يمكــن أن
يكــون للمخــاوف بشــأن التداعيــات األمنيــة علــى املنطقــة تأثيــر ســلبي علــى مــزاج املســتثمرين وآفــاق النمــو.
تعرضــت أفغانســتان للعديــد مــن الصدمــات يف أعقــاب عــودة طالبــان إىل ســدة احلكــم .ويف ظــل توقــف املعونــة بخــاف املســاعدات
اإلنســانية وجتميــد األصــول األجنبيــة إىل حــد كبيــر ،أصبــح اقتصــاد أفغانســتان املعتمــد علــى املســاعدات يواجــه أزمــات حــادة علــى
جانبــي املاليــة العامــة وميــزان املدفوعــات .وأدى نقــص الســيولة النقديــة وقطــع عالقــات املراســلة املصرفيــة إىل شــلل النظــام
املصــريف األفغــاين .ويمكــن أن تــؤدي هــذه الصدمــات إىل تقلــص النــاجت بمــا يصــل إىل  ،%30يف ظــل تراجــع الــواردات وانخفــاض
قيمــة العملــة األفغانيــة وتســارع معــدالت التضخــم .وســيؤدي ذلــك إىل انهيــار الظــروف املعيشــية ،ممــا يهــدد بســقوط املالييــن يف براثــن
الفقــر وحــدوث أزمــة إنســانية حمتملــة.
وتســاهم هــذه االضطرابــات يف زيــادة أعــداد الالجئيــن األفغــان .فمــع نهايــة
عــام  ،2020بلــغ عــدد النازحيــن داخليــا يف أفغانســتان  3,5مليــون شــخص،
كمــا وصــل عــدد الالجئيــن األفغــان حــول العــامل إىل حــوايل  3مالييــن يعيــش
نصفهــم يف باكســتان .وبافتــراض هــروب مليــون أفغــاين مــن أفغانســتان
واســتقرارهم يف بلــدان أخــرى حســب نســب توزيــع الالجئيــن األفغــان يف
الوقــت احلــايل ،ســتتراوح التكلفــة الســنوية الســتضافة الالجئيــن اجلــدد مــن
 100مليــون دوالر أمريكــي يف طاجيكســتان ( %1,3مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي) إىل حــوايل  300مليــون دوالر أمريكــي يف إيــران ( %0,03مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي) وأكثــر مــن نصــف مليــار دوالر أمريكــي يف باكســتان
( %0,2مــن إجمــايل النــاجت احمللــي) 1.وقــد يتســبب تدفــق أعــداد كبيــرة مــن
الالجئيــن يف فــرض أعبــاء علــى املــوارد العامــة يف البلــدان املضيفــة،
وزيــادة الضغــوط يف أســواق العمــل ،وإثــارة توتــرات اجتماعيــة ،ممــا يؤكــد
ضــرورة تقديــم املســاعدات مــن اجملتمــع الــدويل.

)ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ(

٠,٢٥
٠,٢٠

٢,٥

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻋﺎم ٢٠٢١
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠٢٠
ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺻﻮل أﻋﺪاد ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،اﳉﺎﻧﺐ
اﻷﻳﻤﻦ(

٢,٠

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

٠,٠٠

٠,٠

ﺗﺮﻛﻴﺎ

٠,٠٥

٠,٥

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ

٠,١٠

١,٠

إﻳﺮان

٠,١٥

١,٥

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

وتكتســب الصادرات إىل أفغانســتان أهمية اقتصادية كلية واجتماعية لكل
مــن إيــران وباكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان ،حيــث تمثــل  %4إىل %8
مــن صــادرات هــذه البلــدان ،بالرغــم مــن نصيبهــا احملــدود يف االقتصــادات
احملليــة .ويف حيــن أن التأثيــر االقتصــادي الكلــي لتراجــع الصــادرات إىل
أفغانســتان يبــدو بســيطا ،سينشــأ عــن هــذا التراجــع علــى األرجــح انعكاســات
قطاعيــة واجتماعيــة مهمــة ،حيــث تتركــز الصــادرات يف الزراعــة والســلع
االســتهالكية األساســية والوقــود واملــواد اخلــام التــي تعمــل الفئــات الســكانية
املعرضــة للخطــر ،كاملزارعيــن وصغــار التجــار ،يف إنتاجهــا وتوزيعهــا.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ١-٢-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :اﻟﻼﺟﺌﻮن
وﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء اﻷﻓﻐﺎن

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ ،واﳌﺼــﺎدر
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ إﱃ
ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ واﳌﺼــﺎدر
اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .وﻷﻏــﺮاض اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ ،ﺗﻔﺘــﺮض اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت
ﺧــﺮوج ﻣﻠﻴــﻮن ﻻﺟــﺊ ﺟﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣﻮزﻋﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻠــﺪان
اﳌﻀﻴﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻋــﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ اﻷﻓﻐــﺎن ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ
اﳊﺎﱄ.

ونظــرا ألن التداعيــات املاليــة ظلــت ضئيلــة بســبب االنكشــاف الطفيــف
للمؤسســات املاليــة األجنبيــة جتــاه القطــاع املصــريف احملــدود يف
أفغانســتان ،مــن املمكــن أن تــزداد التدفقــات «النقديــة» عبــر احلــدود .فنظــرا
ألن أفغانســتان تتلقــى الكثيــر مــن األمــوال مــن اجلهــات املانحــة ،شــهدت
الســنوات األخيــرة تدفقــات «نقديــة» ضخمــة عبــر احلــدود ،فضــا عــن تصديــر
الــدوالر األمريكــي يف صــورة عمــات ورقيــة مــن أفغانســتان كجــزء مــن
معامــات جتاريــة مشــروعة وربمــا تدفقــات غيــر مشــروعة أيضــا .ومــن
املرجــح أن تنمــو هــذه التدفقــات النقديــة عبــر احلــدود ،ممــا يثيــر تخوفــات جديــدة بشــأن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وإن كان مــن
املمكــن تراجــع صــايف أرصــدة التدفقــات النقديــة يف الوقــت احلــايل نظــرا للعجــز يف النقــد األجنبــي الــذي تشــهده أفغانســتان نفســها
يف الوقــت احلــايل .عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن التحــول إىل اســتخدام الروبيــة الباكســتانية والريــال اإليــراين يف املعامــات التجاريــة علــى
املناطــق احلدوديــة.
أعــد هــذا اإلطــار أرميــن كاتشــاتريان (اإلدارة األوروبيــة -رئيــس الفريــق) وحممــد جابــر وهيســوس سانشــيز (كالهمــا مــن إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى)
حتــت إشــراف آزيــم ســاديكوف.
 1راجع دراسة ) Camarota (2015ودراسة ).Richwine and others (2020
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اإلطار  :3-1حتديات تغير املناخ يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
تغيــر املنــاخ :يُتوقــع ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة يف جميــع بلــدان الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى بحلــول عــام ( 2050الشــكل البيــاين  1-3-1يف اإلطــار)،
حتــى وإن أمكــن حتقيــق خفــض كبيــر يف االنبعاثــات العامليــة .وســيؤدي التراجــع
والتغيــرات املتزايــدة يف حركــة األمطــار إىل تفاقــم التحديــات الناجتــة عــن نــدرة
امليــاه .عــاوة علــى ذلــك ،ســيتفاوت االرتفــاع يف منســوب ميــاه البحــار وتأثيــر
زيــادة تواتــر الكــوارث املرتبطــة بالطقــس عبــر بلــدان املنطقــة ،وســتكون اجملتمعــات
املعتمــدة علــى الزراعــة أكثــر عرضــة للمخاطــر مــن غيرهــا .وتواجــه الــدول الهشــة
واملتأثــرة بالصراعــات خطــرا نتيجــة ضعــف قدراتهــا املؤسســية وعــدم كفايــة
البنيــة التحتيــة وشــبكات األمــان االجتماعــي احملــدودة وعوامــل أخــرى.

التدابيــر التخفيفيــة :يعــد نصيــب املنطقــة مــن انبعاثــات غــاز الدفيئــة علــى
مســتوى العــامل حمــدودا رغــم ارتفاعــه املســتمر ،مــع تركــز املســاهمات الكبيــرة
يف عــدد قليــل مــن البلــدان .وقــد أعلنــت بلــدان عديــدة عــن جمموعــة مــن التدابيــر
التخفيفيــة املســتهدَفة كجــزء مــن اتفاقيــة باريــس لعــام  ،2015وإن كانــت إمكانيــة
حتقيــق خفــض كبيــر يف حجــم االنبعاثــات تظــل مرهونــة غالبــا باحلصــول
علــى دعــم خارجــي .ويتطلــب حتقيــق هــذه األهــداف بحلــول عــام  2030اتخــاذ
جمموعــة مــن التدابيــر والتعــاون بيــن بلــدان املنطقــة يف الوقــت احلــايل .كذلــك
ســتدعم االســتثمارات عاليــة اجلــودة يف البنيــة التحتيــة اخلضــراء توفيــر فــرص
عمــل خضــراء وحتقيــق منافــع مشــتركة أخــرى علــى املســتوى احمللــي فيمــا يتصــل
بجــودة الهــواء والصحــة العامــة.

أعــد هــذا اإلطــار غاريــث أندرســن اســتنادا إىل دراســة تصــدر قريبــا بعنــوان “—Feeling the Heat
”.Adapting to Climate Change in the Middle East and Central Asia

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﳌﺼــﺎدر ،Climate Impact Lab :وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻣﺴــﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠــﻲ  ٤,٥ﻫــﻮ أﺣــﺪ أرﺑﻌــﺔ
ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت وﺿﻌﻬــﺎ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﻟــﺪوﱄ اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺘﻐﻴــﺮ
اﳌﻨــﺎخ ﳌﺴــﺎر ﺗﺮﻛــﺰ ﻏــﺎزات اﻻﺣﺘﺒــﺎس اﳊــﺮاري .وﺗﻌﻜــﺲ اﻷﻋﻤــﺪة
اﻟﺰرﻗــﺎء ﻣﺘﻮﺳــﻂ درﺟــﺎت اﳊــﺮارة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺼــﻞ اﻟﺼﻴــﻒ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  ١٩٨٦إﱃ ٢٠٠٥؛ وﺗﻌﺒــﺮ اﻷﻋﻤــﺪة ﺑﺎﻟﻠــﻮن
اﻷﺣﻤــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﰲ درﺟــﺎت اﳊــﺮارة ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة
 ٢٠٥٩-٢٠٤٠اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻨــﺎﰋ اﻟﻮﺳــﻴﻂ �ﻤﻮﻋــﺔ ﺗﺸــﻤﻞ
اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ).(CMI P5

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ٢-٣-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :اﻹﻳــﺮادات
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع
اﻹﻳﺮادات ،اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
)(٪
٢٠١٥–٢٠١١ ٢٠٢٠–٢٠١٦

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

أذرﺑﻴﺠﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳉﺰاﺋﺮ
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻋُﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻴﻤﻦ

التحول :ســتؤثر جهود التخفيف العاملية على أســواق الطاقة ،مما ســيؤثر بدوره
علــى البلــدان التــي تعتمــد علــى اإليــرادات الهيدروكربونيــة .ورغــم زيــادة نصيــب
اإليــرادات غيــر النفطيــة يف هــذه البلــدان (الشــكل البيــاين  2-3-1يف اإلطــار)،
ســيكون مــن الضــروري تنفيــذ إصالحــات للتعجيــل بتنويــع األنشــطة االقتصاديــة
وترشــيد املصروفــات احلكوميــة الجتيــاز هــذه الفتــرة االنتقاليــة (راجــع دراســة
 .)Mirzoev and others, 2020كذلــك سيســاعد تعزيــز أطــر اإلفصــاح عــن اخملاطــر
املناخيــة يف ضمــان توافــر اإلمكانــات الالزمــة لــدى الشــركات واملؤسســات
املاليــة إلدارة خماطــر التحــول.

)ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
)ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ (٤,٥
٤٠
ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠٠٥-١٩٨٦
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٥٩-٢٠٤٠

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

التكيــف :مل يتــم تقديــر تكلفــة التكيــف مــع تغيــر املنــاخ أو إيــاء األولويــة لتنفيــذ
سياســات التكيــف الالزمــة حتــى اآلن يف معظــم البلــدان .غيــر أن توفيــر التمويــل
الــازم لدعــم جهــود هــذا التكيــف يتطلــب مــن البلــدان ســد الفجــوات يف بيانــات
تكاليــف ومنافــع االســتثمار ،وتعبئــة املــوارد الداخليــة ،وطلــب الدعــم مــن مصــادر
التمويــل الثنائيــة ومتعــددة األطــراف .ويمكــن أن تســاعد الســندات اخلضــراء
اخملصصــة ملشــروعات مناخيــة وبيئيــة حمــددة يف جــذب املــوارد الالزمــة لتحقيــق
أهــداف التكيــف.

اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ  ١-٣-١ﰲ اﻹﻃــﺎر :ﻣﺘﻮﺳــﻂ
درﺟــﺎت اﳊــﺮارة ﺧــﻼل ﻓﺼــﻞ اﻟﺼﻴــﻒ،
٢٠٥٩-١٩٨٦

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻹﻳــﺮادات ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ إﻳــﺮادات اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﺗﺸــﻴﺮ
إﱃ إﻳــﺮادات اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋــﺮ وأذرﺑﻴﺠــﺎن
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ.
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أدت صدمــة كوفيــد 19-إىل تفاقــم حتديــات ســوق العمــل
الهائلــة بالفعــل يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى.
ففــي عــام  ،2020كان فقــدان الوظائــف يف معظــم البلــدان
غيــر مســبوق مــن حيــث احلجــم والنطــاق والســرعة .وقــد حتملت
الفئــات األشــد ضعفــا اجلانــب األكبــر مــن عــبء اجلائحــة ،حيــث
كان حمدودو املهارات والشباب والنساء والعمالة املهاجرة
والعمالــة غيــر الرســمية مــن الفئــات األشــد تضــررا .ويبيــن
التحليــل التجريبــي أن حساســية أســواق العمــل جتــاه النــاجت
يف املنطقــة كانــت يف املعتــاد ضعيفــة للغايــة .ومــع ذلــك،
فــإن الضربــة الهائلــة التــي وجهتهــا اجلائحــة لنمــو إجمــايل
النــاجت احمللــي يف املنطقــة أحلقــت ضــررا كبيــرا بأســواق
العمــل .وتعكــس هــذه احلساســية الضعيفــة شــيوع النشــاط غيــر
الرســمي وســمات مؤسســية أخــرى ،ممــا يشــير إىل أن العديــد
مــن البلــدان ســتكون بحاجــة لتحقيــق نمــو قــوي للغايــة للحــد
مــن البطالــة يف ظــل غيــاب اإلصالحــات .وتبــرز هــذه النتائــج
احلاجــة إىل إجــراء إصالحــات هيكليــة جلعــل أســواق العمــل
أكثــر اســتجابة للنمــو ،مثــل احلــد مــن النشــاط غيــر الرســمي،
وترشــيد حجــم العمالــة الكبيــر يف القطــاع العــام ،وإزالــة
العقبــات التنظيميــة يف أســواق املنتجــات والعمــل .ومــع
ازديــاد قــوة التعــايف ،ينبغــي أن تتحــول البلــدان مــن االحتفــاظ
بالعمالــة إىل تيســير إعــادة توزيعهــا ،وهــو مــا يمكــن أن يحــد
مــن النــدوب أو اآلثــار املتأخــرة ،وفقــدان املهــارات ،والزيــادة
الدائمــة يف عــدم املســاواة.

حتديات سوق العمل طويلة األمد يف
بداية اجلائحة
دخلــت املنطقــة معتــرك اجلائحــة وهــي تعــاين مــن ســوء نتائــج
ســوق العمــل (الشــكل البيــاين  .)1-2ففــي عامــي 2018
و ،2019كان متوســط معــدل البطالــة يف منطقــة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى ( )%9,4هــو األعلــى علــى مســتوى
مناطــق العــامل ،بينمــا كان معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة
هــو األدنــى ( .)%55وقــد ظــل هــذا الوضــع ســائدا خــال معظــم
العقديــن املاضييــن ،ممــا يعنــي أن املنطقــة تســجل بعــض
إعــداد أوليفييــه بيزيمانــا ،ورودريغــو غارســيا-فيردو ،وجيتــا
مينكوالســي ،وســارا ســخا ،بمســاعدة بحثيــة ممتــازة مــن أزيــن إحســان عبــد
الكريــم ،وشــانت أرزومانيــان ،وبشــار حليحــل ،وأحمــد جاويــد ســخى.
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أدنــى نســب العمالــة إىل الســكان يف ســن العمــل علــى مســتوى
العــامل .ورغــم أن مســتويات التعليــم كانــت تتجــه نحــو االرتفــاع
( ،Assaad and others 2018و،)Purfield and others 2018
فقــد اســتقرت نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة عنــد
حــوايل  %33يف عامــي  2018و ،2019مقابــل  %53يف
منطقــة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي و %54يف منطقــة آســيا
واحمليــط الهــادئ .ويف الوقــت نفســه ،تدهــور متوســط معــدالت
البطالــة بيــن النســاء والشــباب – ثنائــي الرقــم بالفعــل  -علــى
مــدار العقــد املاضــي ،وهــو اجتــاه مثيــر للقلــق يف املنطقــة.
وبلغــت نســبة العمالــة يف القطــاع غيــر الرســمي ،املمثلــة بنســبة
املشــتغلين بالعمــل احلــر %35 ،مــن جممــوع العامليــن يف
عامــي  2018و ،2019وحــوايل  %50يف البلــدان منخفضــة
الدخــل يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى (حيــث
كانــت النســبة يف الصومــال والســودان واليمــن مــن بيــن أعلــى
النســب) .ويشــير هــذا االرتفــاع يف حجــم النشــاط غيــر الرســمي
إىل أن الكثيــر مــن العمــال يحصلــون علــى قــدر ضئيــل مــن
احلمايــة االجتماعيــة أو إعانــات البطالــة أو ال يحصلــون عليهــا
علــى اإلطــاق ،ممــا يقــوض الشــمول يف ســوق العمــل .غيــر أن
هــذه النتائــج حتجــب الفــروق داخــل منطقــة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى .فعلــى ســبيل املثــال ،شــهدت منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ،يف بدايــة اجلائحــة ،معــدل بطالــة أقــل ،يف
املتوســط ،مقارنــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان – ففــي عــام  ،2019-2018بلــغ
معــدل البطالــة  %7,9يف األوىل و %9,9يف الثانيــة (%10,2
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا) .ومــع ذلــك ،كانــت
نســبة العمالة غير الرســمية (يف جمموع العاملين) يف منطقة
القوقــاز وآســيا الوســطى أعلــى ،يف املتوســط ،مقارنــة بمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان.

تأثير اجلائحة غير املسبوق على
أسواق العمل
تســببت اجلائحــة يف خســائر فادحــة يف أســواق العمــل علــى
مســتوى العــامل ويف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى.
فقــد ارتفــع متوســط معــدل البطالــة يف املنطقــة مــن %9,4
قبــل األزمــة (متوســط عامــي  2018و )2019إىل  %10,7يف
عــام  ،2020وهــي ثــاين أكبــر زيــادة علــى مســتوى املناطــق
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٢ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٩-٢٠١٨ :
) ،٪اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ واﳌﻘﻴﺎس اﻻﻳﺴﺮ(

٨٠

١٠

)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ  ،٢٠١٩-٢٠١٨ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

٧٠

٨

٦

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

٤

٦٠

٦
٤

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٢
ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٢ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﳉﺎﺋﺤﺔ ﻋﺒﺮ
اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
)اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ

٥٠

٢

٤٠

ﺻﻔﺮ

٣٠

–٢

٢٠

–٤

١٠

–٦

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ إﱃ ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺸﻴﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﺮ إﱃ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

بعــد األمريكتيــن (الشــكل البيــاين  .)2-2ونظــرا ألن العامليــن
أصبحــوا عاطليــن أو تســربوا مــن القــوى العاملــة ،فقــد انخفــض
عــدد العامليــن يف املنطقــة بمــا يقــدر بنحــو  8مالييــن شــخص،
أو بنســبة  2,2نقطــة مئويــة مــن الســكان يف ســن العمــل – وهــو
ثــاين أكبــر انخفــاض أيضــا بعــد األمريكتيــن.
وكان تأثيــر اجلائحــة علــى أســواق العمــل يف منطقــة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى غيــر مســبوق مــن حيــث احلجــم
(اجلــدول  ١.)1-2ففــي البلــد الوســيط يف العينــة ،جــاء ارتفــاع
معــدل البطالــة يف عــام  2020أكبــر بكثيــر مــن املعــدالت
املشــاهدة خــال األزمــة املاليــة العامليــة وصدمــة أســعار
النفــط يف عامــي  2014و .2015وباإلضافــة إىل ذلــك،
شــهدت املشــاركة يف القــوى العاملــة انخفاضــا غيــر مســبوق،
ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إىل عــدم جــدوى عمليــات البحــث
عــن الوظائــف أثنــاء فــرض اإلغــاق العــام وممارســة التباعــد
االجتماعــي .وكان االنخفــاض يف ســاعات العمــل والتوظيــف
أكبــر بكثيــر هــذه املــرة٢.
 ١ينطبــق هــذا أيضــا علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا عنــد
مقارنــة تأثيــر اجلائحــة علــى أســواق العمــل بتأثيــر الربيــع العربــي علــى هــذه
األســواق.
 ٢جميــع النتائــج الــواردة يف النــص ثابتــة للمنطقــة عنــد اســتخدام
املتوســط بــدال مــن الوســيط.
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وآﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﻮﺳﻄﻰ
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اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
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اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ .وﻳﻌﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﺘﻐﻴﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ
وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و.٢٠١٩

ويعــزز حتليــل البيانــات عاليــة التواتــر الطابــع االســتثنائي
آلثــار اجلائحــة ويبــرز الســرعة الفريــدة لتلــك اآلثــار (الشــكل
البيــاين  .)3-2ففــي جميــع بلــدان منطقتــي «الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان» و«القوقــاز وآســيا
الوســطى» تقريبــا ،والتــي تتوافــر إحصــاءات ربــع ســنوية
عــن أســواق العمــل فيهــا ،كان فقــدان الوظائــف غيــر مســبوق
يف بدايــة اجلائحــة مقارنــة باالنخفاضــات املســجلة خــال
فتــرات الركــود أو التباطــؤ الســابقة ٣.ورغــم أن عــددا قليــا
مــن البلــدان قــد شــهد انتعاشــا قويــا علــى مــا يبــدو يف النصــف
الثــاين مــن عــام  2020والربــع األول مــن عــام ( 2021مثــل
مصــر وجمهوريــة قيرغيزســتان وأوزبكســتان؛ الشــكل البيــاين
 ،3-2اللوحــة  ،)1ال يــزال التوظيــف يف معظــم البلــدان أقــل مــن
مســتويات مــا قبــل اجلائحــة (الشــكل البيــاين  ،3-2اللوحــات
.)4-2
وهنــاك ســمة جديــدة أخــرى ألزمــة اجلائحــة وهــي خمالفتهــا
للنمــط التقليــدي بــأن النشــاط غيــر الرســمي هــو هامــش أمــان
(راجــع دراســة  Loayza and Rigolini 2011لالطــاع علــى
 ٣الختبــار ثبــات النتائــج ،يتــم اســتخدام ثالثــة معاييــر خمتلفــة لتحديــد
فتــرات الركــود أو التباطــؤ .وفتــرات التباطــؤ أو الركــود املبينــة يف املقارنــة
بعــام  2020هــي الفتــرات التــي تُســتوفى خاللهــا املعاييــر الثالثــة يف نفــس
الوقــت .راجــع املرفــق  1-2علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــاع علــى التفاصيــل.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اجلدول  :1-2نتائج سوق العمل – جائحة كوفيد 19-مقارنة بالصدمات العاملية
األزمة املالية
قبل األزمة
العاملية
املالية العاملية
9.0
9.3
49.9
50.3
44.6
45.3
42.2
42.1

معدل البطالة
معدل املشاركة يف القوى العاملة
نسبة العمالة إىل السكان يف سن العمل
نسبة جمموع ساعات العمل األسبوعية 1

قبل صدمة أسعار
النفط
9.1
49.5
44.5
42.1

صدمة أسعار
النفط
9.6
49.6
43.8
42.1

قبل جائحة
كوفيد
9.0
49.7
43.5
41.6

جائحة كوفيد
10.2
48.1
41.5
40.3

املصادر :قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية ،والتقديرات النموذجية ملنظمة العمل الدولية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
مالحظــات :جميــع القيــم هــي قيــم وســيطة ،وتُعــرض كنســب مئويــة مــا مل يُذكــر خــاف ذلــك .ويتــم حتديــد فتــرة مــا قبــل األزمــة بعاميــن قبــل كل أزمــة .وتغطــي فتــرة جائحــة كوفيــد عــام  ،2020وفتــرة
صدمــة أســعار النفــط عامــي  2014و ،2015وفتــرة األزمــة املاليــة العامليــة عامــي  2008و.2009
 1نسبة جمموع ساعات العمل األسبوعية إىل عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاما.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٢دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪان ﳐﺘﺎرة أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺻﺪﻣﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

)اﳌﺆﺷﺮ :رﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أو اﻟﺮﻛﻮد = (١٠٠
-٣
-٤

١٢٥
١٢٠

أرﻣﻴﻨﻴﺎ ٢٠٢٠
أرﻣﻴﻨﻴﺎ ٢٠١٦

١٠٥

١٠٥

-١

-٢

١٠٥

١١٥
١٠٠

١١٠

١٠٠

١٠٠

١٠٥
١٠٠
٩٥

٩٥

ﻣﺼﺮ ٢٠٢٠
ﻣﺼﺮ ٢٠١٢
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ٢٠٢٠

٩٥

٩٠
٨٥
٩٠

٨٠
٧٥
٧٠

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٢٠٢٠
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٢٠١٢-٢٠١١

٦٥
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ﺻﻔﺮ
أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أو اﻟﺮﻛﻮد

ﺗﻮﻧﺲ ٢٠٢٠
ﺗﻮﻧﺲ ٢٠١١
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٢٠٢٠
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٢٠١٧

٨٥
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ﺻﻔﺮ
أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أو اﻟﺮﻛﻮد

٩٠

أذرﺑﻴﺠﺎن ٢٠٢٠
أذرﺑﻴﺠﺎن ٢٠١٦-٢٠١١
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ٢٠٢٠
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ٢٠١٦-٢٠١٥

٨٥
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ﺻﻔﺮ
أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أو اﻟﺮﻛﻮد

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
٢٠١٨-٢٠١٧
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
٢٠٢٠
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
٢٠١٦-٢٠١٢

٩٥

٩٠

٨٥
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ﺻﻔﺮ
أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ أو اﻟﺮﻛﻮد

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

العناصــر املضــادة لالجتاهــات الدوريــة يف النشــاط غيــر
الرســمي) .فعلــى خــاف فتــرات الهبــوط االقتصــادي الســابقة،
التــي وفَّــر خاللهــا القطــاع غيــر الرســمي فــرص عمــل بديلــة
للعمــال الذيــن فقــدوا وظائفهــم يف القطــاع الرســمي ،تراجــع
عــدد املشــتغلين بالعمــل احلــر يف منطقتــي «الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان» و«القوقــاز وآســيا
الوســطى» يف عــام ( 2020الشــكل البيــاين  ٤.)4-2وتعكــس
هــذه االســتجابة غيــر املعتــادة الطابــع االســتثنائي للصدمــة
واإلجــراءات الصارمــة املتخــذة الحتــواء الفيــروس .ففــي
واقــع األمــر ،أدت عمليــات اإلغــاق العــام وإجــراءات التباعــد
االجتماعــي إىل إغــاق العديــد مــن الشــركات ،ممــا أضــر
بالعمالــة غيــر الرســمية ،التــي يعمــل الكثيــر منهــا يف قطاعــات
اخلدمــات كثيفــة اخملالطــة .ففــي منطقتــي «الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان» و«القوقــاز وآســيا
 ٤راجــع املرفــق  2-2علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــاع علــى تفاصيــل
حــول دراســة األحــداث التــي يرتكــز عليهــا الشــكل البيــاين .4-2
20
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الوســطى» هبطــت معــدالت التوظيــف يف عــام  2020يف جمــال
اخلدمــات الســوقية (التــي تشــمل التجــارة والنقــل واإلقامــة
واألغذيــة) ،حيــث يشــيع النشــاط غيــر الرســمي ،بينمــا اتســمت
بالصالبــة أثنــاء فتــرات الهبــوط االقتصــادي الســابقة .ويف
كال املنطقتيــن أيضــا ،شــهد عــام  2020تراجعــا يف معــدالت
التوظيــف بقطــاع الزراعــة ،حيــث يشــيع النشــاط غيــر الرســمي،
بينمــا كانــت أداة مضــادة لالجتاهــات الدوريــة أثنــاء فتــرات
الهبــوط االقتصــادي الســابقة.

اآلثار املتباينة للجائحة عبر بلدان
املنطقة
كان تأثيــر الصدمــة متباينــا عبــر جمموعــات البلــدان يف
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى .فباملقارنــة ،علــى
ســبيل املثــال ،بمعــدالت عامــي  2018و ،2019ارتفــع

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٢ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺻﺪﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
 -١ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

 -٢ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪

٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ
–١
–٢
–٣
–٤
–٥

اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪

ﻛﻮﻓﻴﺪ

ﻛﻮﻓﻴﺪ

١
ﺻﻔﺮ
–١
–٢
–٣
–٤

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ
اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﳎﻤﻮع
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ
اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

 -٤ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ :اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﳎﻤﻮع
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

–٥

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

 -٣ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ :اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪

)اﻟﺘﻐﻴﺮ (٪

ﻛﻮﻓﻴﺪ

اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

٠,٥

ﻛﻮﻓﻴﺪ

٠,٠
–٠,٥
–١,٠
–١,٥
اﳋﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺰراﻋﺔ

اﳋﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺰراﻋﺔ

١,٥
١,٠
٠,٥
٠,٠
–٠,٥
–١,٠
–١,٥
–٢,٠
–٢,٥

اﻟﻬﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

٢

–٢,٠

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺎت اﻷﺣﺪاث ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة  .٢٠١٩-١٩٩٠وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻟﻬﺒﻮط واﻟﺼﻌﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ .واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ .أﻣﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﻣﻨﻪ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ.
وﺗﺘﻮاﻓﻖ إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ ا�ﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ )اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ( وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم
 ٢٠٢٠ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ).(٢٠٢١

متوســط البطالــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان أكثــر مقارنــة بمنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى – حيــث ارتفــع بمقــدار  1,3نقطــة مئويــة يف
األوىل ( 1,4نقطــة مئويــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا) وبمقــدار  0,8نقطــة مئويــة يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى .ويف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ،ارتفعــت البطالــة يف دول جملــس
التعــاون اخلليجــي بمعــدل غيــر مســبوق بلــغ  3نقــاط مئويــة
لتصــل إىل  %5,4يف عــام  – 2020وهــو أعلــى معــدل بطالــة
كلــي يف تاريــخ هــذه الــدول ،وفقــا لتقديــرات منظمــة العمــل
الدوليــة (.)ILO 2021
وكانــت آثــار اجلائحــة شــديدة التبايــن عبــر اجملموعــات
والقطاعــات االجتماعية-االقتصاديــة ،ممــا أدى إىل حتمــل
بعضهــا معظــم العــبء ،يف حيــن عانــى غيرهــا بدرجــة أقــل ومــن
املرجــح تعافيهــا بســرعة أكبــر.

•

كانــت النســاء بوجــه عــام أشــد تأثــرا باألزمــة مــن الرجــال
بســبب التوزيــع القطاعــي لتوظيــف النســاء وتمثيلهــن
املفــرط يف أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر .فمقارنـ ًـة
بمتوســط عامــي  2018و ،2019ارتفــع معــدل بطالــة
النســاء يف عــام  2020بوتيــرة أســرع مــن معــدل بطالــة
الرجــال (الشــكل البيــاين  ،5-2اللوحــة  ،)1وانخفضــت
مســتويات توظيفهــن بنســبة  %6,1مقارنــة بنســبة %3,9
للرجــال .ومــع ذلــك ،كانــت االنخفاضــات املقابلــة يف
نســبة العمالــة إىل الســكان يف ســن العمــل أكبــر بيــن
الرجــال ،ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إىل نقــص تمثيــل
املــرأة يف القــوى العاملــة يف املنطقــة ،وال ســيما يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان (الشــكل البيــاين  ،5-2اللوحــة  .)2وبوجــه
عــام ،أدت اجلائحــة إىل تفاقــم الفجــوة بيــن اجلنســين مــن
حيــث نتائــج ســوق العمــل.
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٢ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦-٢اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

)اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ/٢٠٢٠ :اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ(٪ ،٢٠١٩:

٦

 -١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﺴﺐ
اﻟﻌﻤﺮ وﻧﻮع اﳉﻨﺲ
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٩-٢٠١٨
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٣,٠

٢,٦

٢

٤
٣

–١,٥

٢

–٠,٥

–٠,٧

–٣,٥

–٦

١
ﺻﻔﺮ

–٨,٧

–١
–٢
اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ

–٣

ﻋُﻤﺎن – اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﻮن

ﻋُﻤﺎن – ﻏﻴﺮ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﻴﻦ

ﻋُﻤﺎن – ا�ﻤﻮع

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – ا�ﻤﻮع

اﻟﻜﻮﻳﺖ – اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن

اﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
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اﻟﻜﻮﻳﺖ – ا�ﻤﻮع

•

ومل تفلــت العمالــة حمــدودة املهــارات مــن آثــار اجلائحــة
أيضــا .فقــد انخفــض توظيفهــا بمــا يناهــز ضعــف
انخفــاض توظيــف العمالــة عاليــة املهــارات ،ممــا قــد
يعكــس زيــادة قــدرة العمالــة عاليــة املهــارات علــى العمــل
مــن املنــزل وزيــادة انتشــارها يف املناطــق التــي تتيــح
احلصــول علــى خدمــات اإلنترنــت علــى نطــاق أوســع.
ومــن بيــن العمالــة حمــدودة املهــارات ،كانــت النســاء أكثــر
تضــررا مــن الرجــال.

–١٨

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

•

تضــررت العمالــة املهاجــرة إىل حــد كبيــر (الشــكل البيــاين
 .)6-2ففــي دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،التــي تضــم
أعلــى نســب عمالــة مهاجــرة بيــن ســكانها يف ســن العمــل
علــى مســتوى العــامل ،تراجــع توظيــف العمالــة املهاجــرة
تراجعــا حــادا ،فكانــت لــه آثــار ســلبية علــى االســتهالك
احمللــي لتلــك العمالــة وحتويالتهــا اخلارجيــة.

•

ويف عــام  ،2020بلــغ انخفــاض العمالــة يف القطاعــات
كثيفــة اخملالطــة حــوايل ثالثــة أضعــاف االنخفــاض يف
القطاعــات غيــر كثيفــة اخملالطــة .ويــزداد تركــز النســاء
يف األوىل وخاصــة يف قطــاع اخلدمــات ،لذلــك تعرضــت
معــدالت تشــغيلهن لضــرر أكبــر مقارنــة بالرجــال.

•

كان للجائحــة تأثيــر عميــق علــى التوظيــف يف القطــاع
اخلــاص يف املنطقــة ( ،)%2,5 -وكذلــك علــى التوظيــف
يف القطــاع العــام وإن كان بدرجــة أقــل (%1,1 -؛ الشــكل
البيــاين  .)7-2ومــع ذلــك ،حتجــب هــذه املتوســطات
تباينــا كبيــرا عبــر البلــدان واملناطــق الفرعيــة ،حيــث
ســجلت منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى انخفاضــا حــادا
يف التوظيــف يف القطــاع اخلــاص ( )%3,6 -مقارنــة
بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺸﻴﺮ "اﻟﺘﻐﻴﺮ" إﱃ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﻐﻴﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة .٢٠١٩-٢٠١٨

•

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

–١
–٢
–٣
–٤

–١٠
–١٤

–١٥,٧

٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ

كان الشــباب هــم األشــد تأثــرا باجلائحــة ،حيــث كانــت
آثارهــا الســلبية علــى نتائــج ســوق عملهــم أكبــر مقارنــة
بالبالغيــن (الشــكل البيــاين  ،5-2اللوحــة  .)1وبوجــه
عــام ،فاقــت الزيــادة يف بطالــة الشــباب الزيــادة يف بطالــة
البالغيــن بحــوايل مرتيــن ونصــف املــرة أو أكثــر (الشــكل
البيــاين  ،5-2اللوحــة .)2

–٩,٧

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ

اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﻘﻮﻗﺎز اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ
وآﺳﻴﺎ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

–٧,٨

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ – ا�ﻤﻮع

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

–٧,١

–١٣,١

 -٢ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﺴﺐ
اﻟﻌﻤﺮ وﻧﻮع اﳉﻨﺲ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ (٢٠١٩-٢٠١٨
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ

–٢

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٢ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم/اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺘﻐﻴﺮ (٪
٢

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٩-٢٠١٨
اﻟﺘﻐﻴﺮ  ٪ﰲ ﻋﺎم ) ٢٠٢٠اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

)ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان(

٩
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة

٧

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ/دﻋﻢ اﻷﺟﻮر
أﺧﺮى

ﺻﻔﺮ

٥

اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

–١

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

٣

–٢

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎﱄ/ﺿﺮﻳﺒﻲ

وباكســتان ( .)%2,4 -ويف عــام  ،2020ارتفــع معــدل
التوظيــف يف القطــاع العــام بالفعــل يف بلــدان منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان.
أحدثــت اجلائحــة تأثيــرا ســلبيا علــى األجــور .فمــع
اســتثناءات قليلــة ،شــهدت البلــدان تراجعــا يف نمــو األجــور
احلقيقيــة يف عــام  2020مقارنــة باملتوســط يف عامــي
 2018و.2019

وقــد طبقــت بلــدان كثيــرة تدابيــر واســعة النطــاق لدعــم الشــركات
والعامليــن (الشــكل البيــاين  .)8-2ولــوال هــذه التدابيــر لتســببت
اجلائحــة يف خســائر أكبــر .وقــد دعمــت معظــم البلــدان إنشــاء
نظــام العمــل مــن بُعــد ،وقدمــت بلــدان كثيــرة دعــم األجــور
للمؤسســات أو للعمال بشــكل مباشــر (مثل إيران وكازاخســتان
واملغــرب) ،وأتاحــت إمكانيــة احلصــول علــى إجــازات مدفوعــة
األجــر ،أو وضعــت برامــج لالحتفــاظ بالعمالــة (مثــل أرمينيــا
وأذربيجــان وجورجيــا واألردن واململكــة العربيــة الســعودية).
وطبقــت بعــض البلــدان سياســات الدعــم ،مــن خــال التحويــات
النقديــة يف األســاس ،لتخفيــف األثــر علــى العمالــة غيــر

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ/اﻟﺘﺪرﻳﺐ
١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

٥

ﻣﻨﻊ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
واﻹﻗﺼﺎء

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

–١
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳋﺎص ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع،
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،واﳋﺪﻣﺎت ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ واﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺰراﻋﺔ ،واﳌﺮاﻓﻖ ،واﻟﻌﻘﺎرات.

•

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

١

–٣
–٤

اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

١

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٢اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء
اﳉﺎﺋﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :أداة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻠﺪان ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﻌﺮض اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻠﺪان ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

الرســمية (أذربيجــان ومصــر وإيــران واألردن واملغــرب)
(.)World Bank 2021

ما التوقعات على املدى القريب
لتعايف سوق العمل؟
زيــادة النمــو ضروريــة خللــق فــرص العمــل واحلــد مــن البطالــة،
لكنهــا ليســت كافيــة .فكيفيــة اســتجابة أســواق العمــل للتقلبــات
االقتصاديــة لهــا نفــس القــدر مــن األهميــة .ولتعميــق فهــم
كيفيــة انخفــاض البطالــة يف ظــل ترسُّــخ جــذور التعــايف،
يتنــاول هــذا القســم تقديــر مُعامِــات «أوكــون» ،التــي تقيــس
حساســية أو اســتجابة البطالــة لتغيــر النــاجت احلقيقــي بمقــدار
وحــدة واحــدة (دوالر واحــد مثــا) ٥.ثــم تُســب معــدالت
النمــو الالزمــة خلفــض معــدل البطالــة علــى املــدى القريــب يف
الســيناريو األساســي .ويتنــاول هــذا القســم أيضــا مــدى تأثيــر
اجلائحــة علــى العالقــة التاريخيــة بيــن البطالــة والنــاجت
وإمكانيــة حــدوث آثــار متأخــرة ،حيــث ال يمكــن تعويــض جميــع
الوظائــف املفقــودة – وكالهمــا يؤثــر علــى ســرعة التعــايف.
وأخيــرا ،يحــدد هــذا القســم بشــكل جتريبــي العوامــل التــي توضــح
 ٥راجع املرفق  3-2على شبكة اإلنترنت لالطالع على مزيد من
التفاصيل.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٢ﻣُﻌﺎﻣِﻼت "أوﻛﻮن" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج
اﻧﺤﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ا�ﻤﻮﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
٠,٠٠
*

–٠,٠٥
–٠,١٠

***

–٠,١٥

***

–٠,٢٠
–٠,٢٥
–٠,٣٠
***

اﻟﺒﻠﺪان اﻗﺘﺼﺎدات اﻗﺘﺼﺎدات
اﻷﺳﻮاق
اﻷﺳﻮاق
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺎﱂ
اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

–٠,٣٥

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺸﻴﺮ اﻷﻋﻤﺪة إﱃ ﻣُﻌﺎﻣِﻼت "أوﻛﻮن" اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ.
*p < .10؛ **p < .05؛ .***p < .01

أســباب التبايــن بيــن البلــدان يف معامِــات «أوكــون» املق ـدَّرة
لفهــم الســبب وراء قــوة االســتجابة للنمــو يف بعــض البلــدان
دون غيرهــا.

حساسية أسواق العمل جتاه تقلبات
الناجت كانت ضعيفة على مدار التاريخ
يف منطقة الشرق األوسط وآسيا
الوسطى...
علــى غــرار البلــدان الناميــة األخــرى ،مل تســتجب أســواق العمــل
يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى بشــكل كبيــر
لنمــو إجمــايل النــاجت احمللــي ٦.ويف الواقــع فــإن حساســية
البطالــة جتــاه تقلبــات النــاجت (مُعامِــل «أوكــون») يف املنطقــة
وجمموعاتهــا الفرعيــة تتســم بالضعــف البالــغ (بقيمة متوســطة
قدرهــا –  ،)0,035حيــث تعــادل إىل حــد كبيــر مســتواها يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة والبلــدان
 ٦توصلــت دراســة ) Ball and others (2019إىل أن متوســط مُعامِــل
«أوكــون» قــد بلــغ –  0,4يف االقتصــادات املتقدمــة و–  0,2يف
االقتصــادات الناميــة.
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منخفضــة الدخــل (الشــكل البيــاين  ٧.)9-2وباإلضافــة إىل
ذلــك ،هنــاك تبايــن كبيــر بيــن جمموعــات البلــدان واملناطــق
الفرعيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،جنــد أن أســواق العمــل يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
تســتجيب بدرجــة أقــل إزاء تقلبــات النــاجت مقارنــة بمنطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى ،حيــث يبلــغ متوســط مُعامِــل «أوكــون»
فيهمــا –  0,013و ،0,075 -علــى الترتيــب .وعنــد اســتبعاد
البلــدان مرتفعــة الدخــل مــن العينــة ،ترتفــع القيمــة املطلقــة
ملُعامِــل «أوكــون» ( )0,031 -مقارنــة بمجموعــة بلــدان
املنطقــة ككل ،وإن كانــت تظــل أقــل مقارنــة بمنطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى .وهــذه القــدرة املنخفضــة علــى االســتجابة
يف جمموعــة بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
وأفغانســتان وباكســتان ترجــع يف األســاس إىل دول جملــس
التعــاون اخلليجــي ،حيــث مل تتســم البطالــة باحلساســية جتــاه
النمــو بشــكل عــام ٨،وهــو مــا تؤكــده نمــاذج االنحــدار حســب
جمموعــات الدخــل .ويف املقابــل ،جنــد أن أســواق العمــل يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان متوســطة الدخــل يف
املنطقــة أكثــر حساســية جتــاه النــاجت (القيمــة املطلقــة ملُعامِــل
«أوكــون» أكبــر) مقارنــة بالبلــدان املصــدرة للنفــط والبلــدان
منخفضــة الدخــل يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى٩.
وهنــاك تبايــن كبيــر عبــر البلــدان يف اســتجابة أســواق العمــل
لتقلبــات النــاجت (الشــكل البيــاين  .)10-2واســتنادا إىل نمــاذج
انحــدار كل بلــد علــى حــدة ،يبــدو أن عالقــة «أوكــون» تتحقــق
يف بلــدان كثيــرة يف املنطقــة ،لذلــك يرتبــط ارتفــاع النمــو
بانخفاض البطالة .ورغم أن استجابة البطالة للنمو حمدودة
نســبيا يف معظم بلدان منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا
وأفغانســتان وباكســتان ،فإنهــا تبــدو أكبــر إزاء تقلبــات النــاجت
يف اقتصــادات شــمال إفريقيــا :ففــي بعــض هــذه االقتصــادات،
يرتبــط ارتفــاع نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي بمقــدار نقطــة
مئويــة واحــدة بانخفــاض معــدالت البطالــة بحــوايل  0,4نقطــة
مئويــة (وهــو مــا يضاهــي االقتصــادات املتقدمــة) .ويبــدو أن
اســتجابة أســواق العمــل يف كثيــر مــن باقــي بلــدان هــذه املنطقــة
 ٧باســتخدام بيانــات  25بلــدا يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى ،يتــم إعــداد نمــوذج انحــدار السالســل الزمنيــة املقطعيــة لــكل
جمموعــة فرعيــة جغرافيــة وجمموعــة دخــل فرعيــة علــى حــدة .وبالنســبة
لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي ،تســتخدم التقديــرات إجمــايل النــاجت
احمللــي غيــر النفطــي.
 ٨تعكــس احلساســية املنخفضــة للبطالــة يف دول جملــس التعــاون
اخلليجــي ازدواجيــة ســوق العمــل فيهــا ،حيــث كان علــى العمالــة الوافــدة
خــال معظــم العقــود املاضيــة مغــادرة البلــد املضيــف عنــد فقــدان وظائفهــا،
وبالتــايل مل تظهــر بياناتهــا ضمــن بيانــات العاطليــن عــن العمــل ،يف حيــن
حظيــت العمالــة الوطنيــة باحلمايــة يف القطــاع العــام ،وبالتــايل ال يطــرأ
عليهــا تغيــر كبيــر يف فتــرات الهبــوط االقتصــادي.
 ٩تقديــر صيغــة قانــون «أوكــون» باســتخدام التوظيــف يعطــي نتائــج
مماثلــة مــن الناحيــة النوعيــة.

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
الفرعيــة ال تُذكــر إزاء تقلبــات النــاجت ،حيــث تكــون مُعامِــات
«أوكــون» قريبــة مــن الصفــر يف بعــض البلــدان ،وتظهــر بقيــم
موجبــة (وإن كانــت غيــر دالــة إحصائيــا) يف بلــدان أخــرى (مثــل
دول جملــس التعــاون اخلليجــي) .ويف منطقــة القوقــاز وآســيا
الوســطى ،يوجــد تبايــن أقــل نســبيا بيــن البلــدان يف اســتجابة
البطالــة لنمــو النــاجت.

 . . .مما قد يؤثر سلبا على سرعة تعايف
سوق العمل يف املنطقة على املدى
القريب...
تشــير عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى العالقــة املقــدرة بيــن
البطالــة ونمــو إجمــايل النــاجت احمللــي إىل أن تعــايف ســوق
العمــل مــن املرجــح أن يكــون بطيئــا ومتباينــا عبــر بلــدان
املنطقــة علــى املــدى القريــب (الشــكل البيــاين 10.)11-2
ففــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان
وباكســتان ،وحســب توقعــات نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي
احلقيقــي الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،لــن ينخفــض
متوســط معــدالت البطالــة يف عامــي  2021و 2022ســوى يف
بعــض البلــدان – البلــدان التــي تتســم فيهــا البطالــة بحساســية
أكبــر جتــاه النمــو ،أو التــي تكــون آفــاق النمــو فيهــا إيجابيــة
نســبيا ،أو البلــدان التــي يتحقــق فيهــا األمــران ،مثــل بلــدان
شــمال إفريقيــا – بينمــا ســتنخفض البطالــة يف معظــم بلــدان
منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى.

 . . .ومن املرجح أن تتطلب معدالت نمو
بالغة االرتفاع لتخفيض البطالة.
يف غيــاب اإلصالحــات ،ســيكون معــدل النمــو املطلــوب
الســتقرار البطالــة مرتفعــا يف بلــدان كثيــرة 11.ولتحقيــق
االســتقرار يف معــدل البطالــة يف بعــض اقتصــادات منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان
(وخاصــة البلــدان التــي ال تشــهد فيهــا البطالــة أي اســتجابة
تُذكــر لنمــو إجمــايل النــاجت احمللــي مثــل بعــض اقتصــادات
جملــس التعــاون اخلليجــي) ،يجــب أن يصــل معــدل النمــو إىل
 %10تقريبــا (الشــكل البيــاين  ،12-2اللوحــة  – )1كمــا يجــب
 ١٠يتــم تقييــم توقعــات البطالــة أثنــاء فتــرة التعــايف ()2022-2021
باســتخدام عالقــات «أوكــون» يف كل بلــد علــى حــدة ومتوســط تنبــؤات
نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف عامــي  2021و 2022الــواردة يف عــدد
إبريــل  2021مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق
النقــد الــدويل .ويكــون عــدد البلــدان يف الشــكل البيــاين  11-2أقــل مقارنــة
بالشــكل البيــاين  10-2ألن التحليــل الــذي يرتكــز عليــه الشــكل البيــاين
 11-2يســتخدم بيانــات البلــدان التــي تتحقــق فيهــا عالقــة «أوكــون» مــن
الناحيــة التجريبيــة خــال فتــرة العينــة.
 ١١راجــع املرفــق  3-2علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــاع علــى حســاب
معــدالت النمــو هــذه.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠-٢ﺗﻮزﻳﻊ ﻣُﻌﺎﻣِﻼت "أوﻛﻮن" ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ
)(٪

 -١ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
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 -٢ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
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اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

أن يتجــاوز معــدل النمــو هــذا احلــد لتخفيــض البطالــة .وباملثــل
فــإن النمــو احملقِّــق الســتقرار البطالــة يف بعــض بلــدان منطقــة
القوقــاز وآســيا الوســطى يجــب أن يتجــاوز  .%8وتعــد معــدالت
النمــو هــذه أعلــى بكثيــر ممــا تــم حتقيقــه يف املتوســط خــال
فتــرة مــا قبــل اجلائحــة ،كمــا تتجــاوز توقعــات النمــو الصــادرة
عــن صنــدوق النقــد الــدويل بالنســبة للعديــد مــن البلــدان ،وهــو
مــا يعنــي أنــه إذا مــا حتققــت هــذه التوقعــات ،فإنهــا لــن تكفــي
خللــق فــرص عمــل كافيــة لتراجــع البطالــة (الشــكل البيــاين
 ،12-2اللوحــة .)2
وكل هــذه النتائــج مســتمدة مــن اســتخدام متوســط اســتجابة
البطالــة لتقلبــات النــاجت ،اســتنادا إىل العالقــة التاريخيــة
وخــال فتــرات الهبــوط والصعــود االقتصــادي.
مــاذا لــو تغيــرت العالقــة التاريخيــة نتيجــة لألزمــة والقيــود
املرتبطــة بهــا واالســتجابات علــى مســتوى السياســات؟ بعــض
القطاعــات األكثــر كثافــة يف التوظيــف كانــت أكثــر تضــررا
بالقيــود املرتبطــة باجلائحــة ،ممــا قــد يكــون الســبب يف ارتفــاع
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ﺻﻔﺮ

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١-٢ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و٢٠٢٢
اﻟﻮاردة ﰲ ﻋﺪد إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠٢١ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
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اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

البطالــة خــال األزمــة أكثــر مــن املعتــاد .وهــذا يعنــي احتمــال
انخفــاض البطالــة بوتيــرة أســرع مــن املعتــاد أيضــا بمجــرد
رفــع القيــود بالكامــل .لكــن يف الوقــت نفســه ،ربمــا تكــون بعــض
االســتجابات ملواجهــة األزمــة قــد خففــت مــن حــدة ارتفــاع
البطالــة ،ممــا قــد يترتــب عليــه حــدوث تراجع طفيف يف البطالة
أثنــاء التعــايف .أوال ،أدى التطــور الســريع الــذي شــهده العمــل
مــن بُعــد يف العديــد مــن القطاعــات إىل احليلولــة دون فقــدان
بعــض الوظائــف ،واحلــد بالتــايل مــن ارتفــاع البطالــة .ثانيــا،
أدت سياســات اإلبقــاء علــى الوظائــف احلاليــة ،مثــل برامــج
احلفــاظ علــى الوظائــف ،إىل احلــد مــن ارتفــاع البطالــة .ثالثــا،
يمكــن أن يــؤدي التحــول الهيكلــي بعــد اجلائحــة والــذي يؤثــر
علــى التكويــن القطاعــي للعمالــة (مثــل ظهــور قطاعــات جديــدة
كثيفــة االســتخدام لــرأس املــال واختفــاء قطاعــات أخــرى أكثــر
كثافــة يف اســتخدام العمالــة) إىل تراجــع اســتجابة البطالــة
للنــاجت .وبشــكل عــام ،ال يوجــد دليــل علــى هيمنــة أي جمموعــة
26
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مــن هــذه العوامــل .ففــي الواقــع ،ال تُظهــر عمليــات حمــاكاة
معــدالت البطالــة يف عــام  ،2020التــي تســتند إىل عالقــة
قانــون «أوكــون» املقــدرة باســتخدام البيانــات التاريخيــة
حتــى عــام  ،2019أي حتيــز منهجــي .وبعبــارة أخــرى ،أدى
التراجــع االســتثنائي يف النشــاط االقتصــادي يف عــام 2020
(األكبــر خــال ربــع القــرن املاضــي) إىل فقــدان الوظائــف علــى
نحــو اســتثنائي.
مــاذا لــو كان لفتــرات الهبــوط االقتصــادي آثــار طويلــة األمــد
علــى تعــايف ســوق العمــل؟ قــد تكــون اســتجابة البطالــة يف
فتــرات الهبــوط االقتصــادي أكبــر مــن اســتجابتها يف فتــرات
الصعــود االقتصــادي ،وهــو مــا يعنــي أن الوظائــف املفقــودة
أثنــاء فتــرات الهبــوط االقتصــادي ،يف املتوســط ،ال يتــم
تعويضهــا بالكامــل أثنــاء فتــرات الصعــود االقتصــادي ،ممــا
يشــير إىل اآلثــار املتأخــرة الناجمــة عــن طــول أمــد فتــرات
البطالــة (أو التعطــل) .والختبــار هــذا االحتمــال ،تــم تقديــر
نمــوذج انحــدار جمموعــة غيــر متوازنــة مــن بيانــات السالســل
الزمنيــة املقطعيــة يف األســواق الصاعــدة بمنطقــة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى ،وأوضــح زيــادة اســتجابة البطالــة
يف فتــرات الهبــوط االقتصــادي يف ســوق صاعــدة متوســطة
(راجــع الشــكل البيــاين م 4-2يف املرفــق  12.)4-2وهــذا
يعنــي أن مُعامِــات «أوكــون» يف مرحلــة التعــايف قــد تكــون،
يف املتوســط ،أقــل (بالقيمــة املطلقــة) مــن تلــك املســتخدمة يف
عمليــات احملــاكاة الــواردة .وتتســق هــذه النتائــج مــع األدلــة
التجريبيــة علــى أن فتــرات الركــود يف املنطقــة يمكــن أن يكــون
لهــا آثــار طويلــة األمــد علــى البطالــة (عــدد أكتوبــر  2020مــن
تقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى) والتوظيــف (اســتنادا إىل أدلــة يف عــدد مــن
البلــدان اخملتــارة تتوافــر عنهــا بيانــات عاليــة التواتــر خــال
فتــرات طويلــة بمــا يكفــي).

ضعف استجابة سوق العمل لتقلبات
الناجت يرجع إىل عوامل هيكلية ،بما يف
ذلك النشاط غير الرسمي...
مــن املرجــح أن تؤثــر الفــروق بيــن البلــدان يف سياســات ســوق
العمــل والهيــاكل االقتصاديــة واملؤسســات علــى ســرعة تكيــف
أســواق العمــل مــع تقلبــات النــاجت .فباإلضافــة إىل األدلــة
 ١٢ال يمكــن اختبــار هــذه الفرضيــة مــن خــال إعــداد نمــاذج انحــدار علــى
مســتوى البلــدان بســبب عــدم وجــود سالســل زمنيــة طويلــة بمــا يكفــي يف
العديــد مــن البلــدان لرصــد فتــرات كافيــة مــن الصعــود والهبــوط االقتصادي.

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٢-٢ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮ واﻟﻔﺠﻮة ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
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٪
 -٢ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﶈﻘﱢﻖ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

٣٠

٣٠

٢٥

٢٥

٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٠

١٠

٥

٥
ﺻﻔﺮ

]] [٢ ,١ﺻﻔﺮ[٦– ,٧–][٥– ,٦–][٤– ,٥–][٣– ,٤–][٢– ,٣–][١– ,٢–][٠ ,١–][١ ,

]] [٢ ,١ﺻﻔﺮ[٦– ,٧–][٥– ,٦–][٤– ,٥–][٣– ,٤–][٢– ,٣–][١– ,٢–][٠ ,١–][١ ,

ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﺻﻔﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮن "أوﻛﻮن" ،واﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻟﻮاردة ﰲ ﻋﺪد إﺑﺮﻳﻞ  ٢٠٢١ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.

املســتقاة مــن دراســة بحثيــة ســابقة بــأن الصرامــة املفرطــة يف
القواعــد املنظمــة لســوق العمــل تؤثــر ســلبا علــى نتائــج ســوق
العمــل (دراســة  ،)Abdih 2011, Ahn and others 2019فــإن
النتائــج التجريبيــة التــي يخلُــص إليهــا هــذا الفصــل مــن عينــة
عامليــة (باســتخدام نمــاذج انحــدار ذات متغيريــن) توضــح
أن انخفــاض مُعامِــل «أوكــون» (قيمــة ســالبة أقــل) مرتبــط
بالعوامــل التاليــة ،بمــا يف ذلــك يف منطقــة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين 13-2؛ والشــكل البيــاين
م 5-2يف املرفــق  5-2علــى شــبكة اإلنترنــت):
•

ارتفــاع حجــم النشــاط غيــر الرســمي ،ألنــه يعمــل كشــبكة
أمــان ،ممــا يســمح للعمــال الذيــن فقــدوا وظائفهــم أثنــاء
فتــرات الهبــوط االقتصــادي باالنتقــال للعمــل يف القطــاع
غيــر الرســمي بــدال مــن مواجهــة البطالــة أو التســرب مــن
القــوى العاملــة.

•

جمــود اإلطــار التنظيمــي لســوق املنتجــات ،مثــل ارتفــاع
التكاليــف املرتبطــة بالبيروقراطيــة واحملســوبية ،ممــا
يزيــد مــن عيــوب ســوق العمــل إىل حــد كبيــر.

•

زيــادة املرونــة يف حتديــد األجــور ،ممــا يســمح بانتقــال
جانــب مــن عــبء تكيــف ســوق العمــل علــى األجــور فــا يقــع
العــبء كلــه علــى التوظيــف.

•

انخفــاض مســتوى املهــارات ،ألن العمالــة حمــدودة
املهــارات غالبــا مــا تكــون أقــل ديناميكيــة يف ســوق
العمــل الرســمية.

•

ارتفــاع التوظيــف يف القطــاع العــام وارتفــاع فــروق
األجــور بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،ألن األول يعــد
مصــدر توظيــف أكثــر اســتقرارا وبالتــايل أقــل اســتجابة
للنمــو ،يف حيــن أن األخيــر يمكــن أن يــؤدي إىل حتويــل
العمالــة بعيــدا عــن القطــاع اخلــاص.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣-٢ﳏﺪدات ﻣُﻌﺎﻣِﻼت "أوﻛﻮن" واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٠,٤

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ
٠,٤

٠,٢

٠,٢

٠,٢

٠,٠

٠,٠

٠,٠

–٠,٢

–٠,٢

–٠,٢

–٠,٤

–٠,٤

–٠,٤

–٠,٦

–٠,٦

–٠,٦

–٠,٨

–٠,٨

–٠,٨

٤
٦
١٠
 ٢ﺻﻔﺮ
٨
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﺷﺎوى واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة اﻷﻋﻤﺎل

٦

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺄة اﻷﻋﻤﺎل

٢

ﺻﻔﺮ

ﻣُﻌﺎﻣِﻞ "أوﻛﻮن" اﳌﻘﺪﱠر

–١,٠

–١,٠

١٠

٨

٤

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

٠,٤

–١,٠

٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
 ٢٠ﺻﻔﺮ
اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
)اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ٪ ،ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ(

٠,٢

٠,٢

٠,٢

٠,٠

٠,٠

٠,٠

–٠,٢

–٠,٢

–٠,٢

–٠,٤

–٠,٤

–٠,٤

–٠,٦

–٠,٦

–٠,٦

–٠,٨

–٠,٨

–٠,٨

–١,٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
اﳋﺪﻣﺎت ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٢٠

–١,٠
١٠٠

٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ٪ ،

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت(

ﻣُﻌﺎﻣِﻞ "أوﻛﻮن" اﳌﻘﺪﱠر

٠,٤

٠,٤

٠,٤

–١,٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ IHS Markit؛ وﻣﺴﺢ اﻟﺮأي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد إدارة
اﻹﺣﺼﺎءات ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﻣﻌﻬﺪ إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ؛ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ؛ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺸﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮﺷﻮة إﱃ ﲢﺴﱡﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ/اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت )أي اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( .وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٪١٠أو أﻗﻞ )أي  ٪٥أو .(٪١

•

ارتفــاع مســاهمة الزراعــة وانخفــاض مســاهمة اخلدمــات
يف القيمــة املضافــة ،ممــا قــد يشــير إىل انخفــاض
مســتويات املهــارة وازديــاد حجــم النشــاط غيــر الرســمي.

ويعــد النشــاط غيــر الرســمي مــن أقــوى حمــددات مُعامِــل
«أوكــون» (راجــع  .)Ahn and others 2019وعنــد إدراج جميــع
املتغيــرات يف نمــوذج االنحــدار ،فــإن متغيــرات النشــاط غيــر
الرســمي للعمالــة ،ومســاهمة القيمــة املضافــة للخدمــات يف
إجمــايل النــاجت احمللــي ،ومســتوى التعليــم أو املهــارة هــي فقــط
التــي تظــل دالــة إحصائيــا١٣.

 . . .مع انعكاسات النشاط غير الرسمي
على تعايف سوق العمل بعد اجلائحة
هــل ســيعوق النشــاط غيــر الرســمي التعــايف أم ييســره؟ ال يــزال
مســار تعــايف ســوق العمــل علــى املــدى القريــب حماطــا بعــدم
اليقيــن نظــرا الســتمرار تكشــف آثــار اجلائحــة يف ظــل طفــرة
الســاالت املتحــورة اجلديــدة مــن الفيــروس وبــطء وتيــرة
التلقيــح يف بلــدان كثيــرة .ويبــدو أن هنــاك ســيناريوهين
معقوليــن ،لكــن نقــص البيانــات عاليــة التواتــر يتعــذر معــه
حتديــد أيهمــا يرجــح حتقيقــه:
•

 ١٣ال تعنــي هــذه النتيجــة بالضــرورة أن املتغيــرات األخــرى ليســت
مهمــة .بــل إنهــا تعكــس قــوة االرتبــاط اخلطــي بيــن خمتلــف املفاهيــم ،أو
عــدم وجــود تأثيــر مباشــر بعــد اســتبعاد أثــر النشــاط غيــر الرســمي والتعليــم
ومســاهمة اخلدمــات (بعبــارة أخــرى ،ال تؤثــر املتغيــرات األخــرى علــى
مُعامِــل «أوكــون» إال مــن خــال هــذه املتغيــرات الثالثــة) ،أو تعكــس األمرين.
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االقتصــادات التــي يســودها القطــاع غيــر الرســمي قــد
تشــهد تعافيــا أســرع مــن املعتــاد يف التوظيــف علــى املــدى
القصيــر بمجــرد احتــواء اخملاطــر الصحيــة .فقــد أثــرت
تدابيــر اإلغــاق العــام والقيــود األخــرى علــى التوظيــف
بشــدة يف القطاعــات التــي تتســم بارتفــاع حجــم النشــاط

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
غيــر الرســمي (أي اخلدمــات كثيفــة اخملالطــة) .وهــذا يعني
أن التوظيــف يف هــذه القطاعــات يمكــن أن يتعافــى ســريعا
بمجــرد رفــع القيــود بشــكل كامــل وعــودة االقتصــادات إىل
طبيعتهــا .وتشــير الدراســات التــي أُجريــت مؤخــرا عــن
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
إىل أن الوظائــف غيــر الرســمية كانــت أشــد تضــررا يف
بدايــة أزمــة اجلائحــة ،لكــن يفتــرض أن تشــهد انتعاشــا
أســرع يف مرحلــة التعــايف مقارنــة بالوظائــف األخــرى
ألنهــا تخضــع ألقــل حــد مــن تكاليــف التوظيــف والتجهيــز
( .)Alfaro, Becerra, and Eslava 2020وبالنســبة ملنطقة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،فــإن ذلــك يعنــي إمكانيــة
تعــايف التوظيــف يف القطــاع غيــر الرســمي بوتيــرة أســرع
ألن الوظائــف غيــر الرســمية تتســم باملرونــة مــن حيــث
تكاليــف التوظيــف .ورغــم أن انتعــاش التوظيــف يف
القطــاع غيــر الرســمي يــؤدي إىل زيــادة جممــوع العامليــن
علــى املــدى القريــب ،فــإن عــودة العامليــن إىل القطــاع
الرســمي عندمــا يعــود االقتصــاد إىل املرحلــة التوســعية
ف
مــن الــدورة االقتصاديــة مــن شــأنها تيســير حــدوث تعــا ٍ
اقتصــادي أقــوى وأكثــر دوامــا.
•

االرتفــاع املزمــن يف مســتوى النشــاط غيــر الرســمي
ســيعوق التعــايف االقتصــادي القــوي واملســتدام .ونظــرا
للتحديــات التــي تواجــه الكثيــر مــن بلــدان املنطقــة يف
ســبيل احلصــول علــى اللقاحــات ،ال يبــدو أن انحســار
اجلائحــة أمــر مرجــح يف أي وقــت قريــب وقــد تظــل عقبــة
أمــام التعــايف .وبالنســبة لهــذه البلــدان ،مــن املرجــح أن
تتجــرع العمالــة املتواجــدة بأعــداد كبيــرة يف القطاعــات
املتضــررة مــن األزمــة (مثــل الســياحة) مــرارة احتمــاالت
فقدان مهاراتها وعدم القدرة على العمل إال يف الوظائف
غيــر الرســمية عندمــا تعــود يف نهايــة املطــاف إىل ســوق
العمــل .وقــد يــؤدي ذلــك إىل حــدوث أضــرار طويلــة األمــد –
آثــار متأخــرة – وضعــف التعــايف ،بمــا يف ذلــك عــن طريــق
انخفــاض اإلنتاجيــة الكليــة يف االقتصــاد.

بالنظر إىل املستقبل :إجراءات على
صعيد السياسات نحو حتقيق
ف احتوائي للجميع
تعا ٍ
ينبغــي أن توفــر السياســات احلمايــة للفئــات الضعيفــة وأن
تهيــئ الظــروف املالئمــة لقيــام أســواق عمــل قويــة .فهنــاك
أهميــة قصــوى لســد فجــوات األمــان االجتماعــي ودعــم الفئــات
الضعيفــة التــي أضرتهــا اجلائحــة علــى نحــو غيــر متكافــئ.

وبخــاف ذلــك ،ســتواجه بلــدان املنطقــة زيــادة خماطــر اآلثــار
املتأخــرة وانخفــاض النمــو املمكــن واالحتوائــي يف نهايــة
املطــاف .ويف الوقــت نفســه ،ينبغــي أن تتصــدى السياســات
لألســباب الكامنــة وراء ضعــف اســتجابات ســوق العمــل ،ممــا
ســيؤدي إىل تســريع وتيــرة التعــايف الــدوري ويســهم يف زيــادة
النمــو واســتمراره علــى املــدى الطويــل.

ضرورة إعادة ضبط تدابير سوق العمل
املرتبطة باألزمة
مــع ازديــاد زخــم مســارات التعــايف ،ينبغــي أن تتحــول
السياســات مــن التركيــز علــى االحتفــاظ بالعمالــة إىل تيســير
إعــادة توزيعهــا .فمــن شــأن إلغــاء برامــج االحتفــاظ بالعمالــة
تدريجيــا (علــى ســبيل املثــال يف أذربيجــان ومصــر واألردن)
يف ظــل ازديــاد فعاليــة التعــايف أن يســاعد علــى جتنــب دعــم
الوظائــف التــي قــد تتالشــى مقومــات بقائهــا بشــكل دائــم.
وبالنســبة للبلــدان التــي تشــهد تعافيــا قويــا يف أســواق العمــل
والنشــاط (مثــل مصــر وأوزبكســتان) فيمكنهــا التحــول مــن
سياســات االحتفــاظ بالعمالــة إىل سياســات إعــادة توزيعهــا
(عــدد إبريــل  2021مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي)
والبــدء يف تشــجيع العــودة إىل البحــث النشــط عــن الوظائــف،
ممــا يضمــن إعــادة انخــراط أولئــك الذيــن تزايــد انفصالهــم عــن
ســوق العمــل أثنــاء األزمــة .أمــا البلــدان التــي تمتلــك حيــزا ماليــا
كافيــا فبإمكانهــا أن تدعــم توفيــر فــرص العمــل ،مــن خــال
إعانــات دعــم التوظيــف املؤقتــة واملصممــة بدقــة واملوجهــة
للمســتحقين ( .)OECD 2021ومــن شــأن تقديــم احلوافــز
أيضــا أن يســاعد يف تشــجيع انتقــال العمالــة إىل فــرص العمــل
األخــرى اآلخــذة يف التوســع.
وينبغــي أن حتــد السياســات مــن خماطــر النــدوب االقتصاديــة
الغائــرة علــى مــن تضــرروا بشــدة مــن جــراء اجلائحــة .ويمكــن
التوســع يف سياســات ســوق العمــل النشــطة لتشــجيع إعــادة
توزيــع العمالــة ،مثــل حتديــث وتعزيــز دور خدمــات التوظيــف
العامــة لتحســين قــدرات العمالــة التــي تؤهلهــم للحصــول
علــى الوظائــف وتيســير توظيفهــم ،وخاصــة الشــباب .وينبغــي
مواصلــة تشــجيع التدريــب املهنــي ،الــذي أواله قليــل مــن بلــدان
املنطقــة األولويــة أثنــاء اجلائحــة ،وذلــك لزيــادة فــرص العمــل
ومعاجلــة عــدم التوافــق بيــن املهــارات واحتياجــات ســوق
العمــل .وســوف يتعيــن تكريــس املــوارد الكافيــة لوقــف خســائر
التعلــم بيــن األطفــال الذيــن فقــدوا وقتــا تعليميــا أثنــاء اجلائحة،
وبشــكل أعــم لالســتثمار يف التعليــم عــايل اجلــودة .وسيســاعد
ذلــك علــى معاجلــة البطالــة بيــن الشــباب عــن طريــق احلــد مــن
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
عــدم التوافــق بيــن املهــارات واحتياجــات ســوق العمــل ،وتعزيــز
اإلنتاجيــة.
ومــن الضــروري إعــادة النظــر يف نظــم وسياســات احلمايــة
االجتماعيــة لدعــم حتــول العمالــة إىل القطــاع الرســمي حتــى
يحــد التعــايف مــن النــدوب االقتصاديــة ،وخاصــة بالنســبة
للعمالــة التــي قــد تظــل حماصــرة يف القطــاع غيــر الرســمي .وقــد
أتاحــت اجلائحــة بعــض الــدروس التــي يمكــن االســتفادة منهــا
حــول كيفيــة توســيع نطــاق شــبكات األمــان االجتماعــي لتشــمل
العمالــة غيــر الرســمية :فقــد اســتحدثت عــدة بلــدان ،مثــل مصــر
واملغــرب ،برامــج التحويــات النقديــة املوجهــة ،مســتفيدة مــن
االبتــكار املــايل والرقمنــة .وينبغــي للحكومــات أيضــا تيســير
التحــول إىل القطــاع الرســمي ،إذ إن زيــادة حجــم النشــاط
غيــر الرســمي يف بلــد مــا ترتبــط غالبــا بانخفــاض مســتويات
الرفاهــة ونصيــب الفــرد مــن الدخــل واإلنتاجيــة وزيــادة الفقــر.
وســينطوي ذلــك علــى تنفيــذ جمموعــة مــن السياســات ،منهــا
احلــد األدنــى لألجــور املصمــم بدقــة ،وضرائــب العمــل ،حيــث
يمكــن لفــروق ضريبــة العمــل املرتفعــة أن حتــد مــن التوظيــف
يف القطــاع الرســمي .ويمكــن أن يتحــول العــبء الضريبــي مــن
ضرائــب العمــل إىل ضرائــب االســتهالك ،ممــا يقلــل احتمــاالت
تشــويه هامــش الوظائــف الرســمية مقابــل غيــر الرســمية ،لكــن
ينبغــي تعويــض األســر منخفضــة الدخــل عــن أي أثــر لتنازليــة
الضريبــة مــن خــال التحويــات النقديــة 14.ومــع املضــي قدمــا
يف حتــول ســوق العمــل إىل القطــاع الرســمي ،يتعيــن حمايــة
العمالــة مــن خــال برامــج تأمينــات البطالــة جيــدة التصميــم
(راجــع  .)Duval and Loungani, 2019ويمكــن أن يســاعد
التحــول إىل القطــاع الرســمي أيضــا علــى تعزيــز تكيــف ســوق
العمــل مــع الــدورة االقتصاديــة عندمــا يقتــرن بالسياســات
التاليــة.

السياسات الهيكلية بإمكانها حتسين
فرص التعايف وزيادة النمو املمكن
يتعيــن علــى احلكومــات تســريع السياســات الكفيلــة بتحســين
بيئــة األعمــال .ويتطلــب ذلــك اتبــاع منهــج إصالحــي شــامل،
بمــا يف ذلــك تشــجيع اســتخدام منصــات احلكومــة اإللكترونيــة،
وتعزيــز الفحــص املســتقل للســماح ألجهــزة التدقيــق واجلمهــور
 ١٤هنــاك طريقــة أخــرى للحــد مــن فــرص املراجحــة بيــن التوظيــف يف
القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي وهــي زيــادة االتســاق بيــن معــدالت
الضريبــة الفعليــة علــى العمــل احلــر (معــدل ضريبــة مبســط أو علــى حجــم
األعمــال) والعمــل بأجــر (معــدل ضريبــة الدخــل الشــخصي).
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عمومــا بممارســة اإلشــراف الفعــال وتعزيــز املســاءلة وشــفافية
املاليــة العامــة ،فضــا عــن تعزيــز نفــوذ الســلطة القضائيــة
واســتقالليتها لضمــان إنفــاذ العقــود وحتســين النزاهــة يف
خمتلــف القطاعــات بمــا يف ذلــك جهــاز اخلدمــة املدنيــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن إلزالــة احلواجــز أمــام املنافســة
أن تســاعد يف حتســين اســتجابة التوظيــف لتغيــرات النــاجت
ورفــع معــدالت التوظيــف عــن مســتوياتها املنخفضــة للغايــة
قبــل األزمــة.
ويتعيــن كذلــك إصــاح اإلطــار التنظيمــي لســوق العمــل.
فاملنطقــة حتقــق أداء جيــدا فيمــا يتعلــق بمؤشــرات مرونــة
ســوق العمــل مقارنــة باألســواق الصاعــدة األخــرى ،ال ســيما
يف منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ،رغــم التبايــن الكبيــر
بيــن البلــدان .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك عقبــات مهمــة يتعيــن
معاجلتهــا ،مثــل اجلمــود يف تعييــن وفصــل العامليــن يف
القطــاع الرســمي يف اجلزائــر واملغــرب وتونــس ،وانخفــاض
املرونــة يف حتديــد األجــور يف باكســتان وتونــس.
وهنــاك متســع لتقليــص دور القطــاع العــام كجهــة العمــل
التــي تمثــل املــاذ األول واألخيــر .فاســتخدام التوظيــف يف
القطــاع العــام كأداة مضــادة لالجتاهــات الدوريــة (علــى غــرار
مــا حــدث يف متوســط بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان أثنــاء اجلائحــة) يعــد حمفوفــا
باخملاطــر نظــرا لصعوبــة تخفيــض هــذا التوظيــف بعــد انتفــاء
احلاجــة الســتخدامه .وقــد أدت احلمايــة املفرطــة وارتفــاع
فــروق األجــور يف القطــاع العــام (الشــكل البيــاين  )14-2إىل
تشــويه احلوافــز وتقســيم ســوق العمــل وســوء تســعير العمالــة
( .)IMF 2016, 2018وهناك حاجة إىل احلد من التوظيف يف
القطــاع العــام ،ومعاجلــة ارتفــاع املتطلبــات اإلجرائيــة للفصــل
مــن العمــل ،وإصــاح نظــام تعويضــات إنهــاء اخلدمــة .ويف
دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،حيــث يتــم تقســيم ســوق العمــل
بيــن املواطنيــن والوافديــن ،فــإن الســماح للعمــال املهاجريــن
بقــدر أكبــر مــن املرونــة للتنقــل بيــن الوظائــف (مثلمــا فعلــت
قطــر واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة)
ســيعود عليهــم بالنفــع مــن خــال حصولهــم علــى أجــور أعلــى.
وأخيــرا ،هنــاك حاجــة إىل معاجلــة الفجــوات طويلــة األمــد
املتعلقــة بعــدم املســاواة بيــن اجلنســين .ففــي كثيــر مــن
البلــدان ،تتحمــل النســاء غالبــا مســؤولية األعمــال املنزليــة
ورعايــة األطفــال واملســنين .ومــن شــأن إتاحــة مرافــق لرعايــة
األطفــال يف مراحــل العمــر املبكــرة بأســعار معقولــة أن يســاعد
يف زيــادة مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل .وعــاوة علــى ذلــك،

 -2حتديات سوق العمل أثناء اجلائحة ،ودور النشاط غير الرسمي ،والطريق إىل املستقبل
ســتكون هنــاك حاجــة إىل تعزيــز قوانيــن مكافحــة التمييــز ضــد
املــرأة ،وتعزيــز شــفافية األجــور ،وزيــادة فعاليــة إنفــاذ قوانيــن
املســاواة يف األجــور .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن يــؤدي
تعزيــز التحــول الرقمــي إىل تقويــة وضــع املــرأة يف ســوق العمــل
مــن خــال توفيــر طــرق عمــل أكثــر مرونــة تســهل لهــا اجلمــع بيــن
العمــل بأجــر ومســؤوليات تقديــم الرعايــة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤-٢ﻓﺮوق اﻷﺟﻮر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣُﻌﺎﻣﻞ
"أوﻛﻮن"
٣٠٠

ﻓﺮوق اﻷﺟﻮر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ )(٪

ﻣُﻌﺎﻣِﻞ "أوﻛﻮن"

٢٥٠

٠,٠٣
–٠,٠٧

٢٠٠

–٠,١٧

١٥٠

–٠,٢٧

١٠٠

–٠,٣٧

٥٠

–٥٠

–٠,٥٧

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻐﺮب
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
اﻟﻌﺮاق
اﳉﺰاﺋﺮ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﻷردن

ﺻﻔﺮ

–٠,٤٧

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻴﺮ ﻓﺮوق اﻷﺟﻮر إﱃ ﻓﺠﻮة اﻷﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دراﺳﺔ ).IMF (2018
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 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
بدأت الشركات يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تشهد
تعافيا غير متواز ٍن بعد أن تضررت بشدة من أزمة كوفيد.19-
وبرغم الدعم الذي قدمته السياسات واخلطوات الكبيرة التي
اتخذتها الشركات لتعديل تكاليفها ،وقع العبء األكبر من تفشي
اجلائحة على القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر،
والشركات التي تعاين من مواطن ضعف كانت موجودة من قبل،
والشركات الصغيرة ،وتلك التي يعوزها االتصال الرقمي .وعلى
الرغم من احتواء اخملاطر على السيولة واملالءة حتى اآلن يف
قطاع الشركات ككل ،يُتوقع أن تظل ضغوط السيولة مرتفعة على
الشركات التي تعاين من مواطن ضعف ،غير أن اخملاوف بشأن
املالءة لن تتفاقم إال يف حالة ضعف التعايف االقتصادي أو
سحب الدعم املقدم من السياسات قبل األوان .واحتفظت األجهزة
املصرفية بصالبتها حتى اآلن ،بفضل السياسات املالية الكلية
ودعم السيولة ،وإن كانت اخملاطر آخذة يف التراكم يف النظم التي
بلغت درجة عالية من االنكشاف للشركات التي تعاين من مواطن
ضعف .أما على املدى املتوسط ،فيشير اختبار للقدرة على حتمل
الضغوط إىل أن هناك نسبة تتراوح بين  %15و %25من الشركات
يف املنطقة قد حتتاج إىل إعادة هيكلة أو قد يتطلب األمر تصفيتها.
ومن ثم ،فإن دعم السياسات املوجه للشركات والقطاعات املعرضة
للمخاطر لكنها قابلة لالستمرار سيظل ضروريا إىل أن يترسخ
التعايف .وعالوة على ذلك ،فاإلسراع بإعادة هيكلة الشركات
القابلة لالستمرار وإن كانت معسرة وتصفية تلك التي ال تمتلك
ف أقوى وأكثر
مقومات االستمرار سيساعد على ضمان حتقيق تعا ٍ
صالبة .ومن أجل احلفاظ على االستقرار املايل ،ينبغي للسلطات
أن تراقب خماطر السالمة االحترازية الكلية بعناية ،وأن حتتفظ
بشبكات أمان مايل مالئمة ،وتشجع البنوك املعرضة للمخاطر
على االستفادة من فرصة التقاط األنفاس التي يتيحها الدعم الذي
تقدمه السياسات ،وأن تعمل على تقوية هوامشها الوقائية يف
مواجهة اخملاطر القادمة.

ف غير متوازن يف أعقاب
تعا ٍ
أزمة غير مسبوقة
دخل قطاع الشركات غير املالية يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وباكستان ) (MENAPمعترك اجلائحة يف
ظل أساسيات اقتصادية أضعف مما كانت عليه قبل األزمات
السابقة ومقارنة بأوضاع الشركات يف اقتصادات األسواق
إعداد نور الدين لعبيدي ،وحممد بلخير ،وزهرا سخا ،مع مساهمات
من مهدي الهرادي ،وحمب ملك ،ومونيكا بيتريسكو ،وقدمت مساعدة
بحثية ممتازة كل من أولوريمي أكين-أولوغبادي ،وكيت نغوين.

الصاعدة (عدد أكتوبر  2020من تقرير آفاق االقتصاد
اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى) 1.فقبل اجلائحة،
بصفة خاصة ،كانت مستويات نمو اإليرادات والربحية
والسيولة أقل ،بينما كان الرفع املايل أعلى .وعمقت اجلائحة
من حمن املنطقة من خالل ما حدث من تراجع غير مسبوق
يف إيرادات الشركات وربحيتها (الشكل البياين .)1-3

يف أعقاب صدمة حادة ،بدأ التعايف على
نحو مطرد لكنه غير متوازن
بعد أن شهدت اإليرادات هبوطا تاريخيا يف النصف األول
من عام  ،2020جاء رفع إجراءات االحتواء تدريجيا فسمح
لبعض الشركات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وباكستان بالبدء يف التعايف 2.أما املوجة الثانية من
اجلائحة يف نهاية  2020فلم تعُق التعايف املستجد ألن
البلدان اتبعت منهجا خمتلفا يف اإلغالق العام ففرضت قيودا
أقل على العمل والسفر .وبحلول الربع األول من عام ،2021
كانت مستويات نمو اإليرادات والربحية يف قطاع الشركات
قد عادت إىل ما كانت عليه قبل اجلائحة .ومع هذا ،مل تستفد
كل الشركات من التعايف بشكل متسا ٍو ،وهناك تباعد آخذ يف
االتساع بين اجملموعات اخملتلفة من الشركات.
 1يقوم التحليل بصفة أساسية على عينة الشركات املدرجة يف
البورصة املأخوذة من قاعدة بيانات  ،Compustatوهي حتتوي على
بيانات حمدودة عن بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ) . (CCAوتكمل هذه
البيانات أحدث مسوح بيئة األعمال وأداء املؤسسات ) (BEEPSالتي
يجريها البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وبنك االستثمار األوروبي
والبنك الدويل ،ومسوح املؤسسات ملتابعة آثار كوفيد 91-التي يُجريها
البنك الدويل ،وجمعت معلومات خاصة بالفترة احمليطة بذروة اجلائحة
عن شركات مدرجة وشركات غير مدرجة يف البورصة على حد سواء
من كل من أرمينيا وأذربيجان ومصر وجورجيا واألردن وكازاخستان
وجمهورية قيرغيزستان ولبنان واملغرب وطاجيكستان وتونس
وأوزبكستان والضفة الغربية وغزة .وتُستخدم هذه البيانات يف تقييم ما
إذا كان تأثير اجلائحة على الشركات يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
يضاهي تأثيرها يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان
ويف توثيق أداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،ودور الرقمنة يف
تخفيف وطأتها ،ومدى اتساع نطاق الدعم من السياسات على مستوى
املنطقتين.
 2,2يف النصف األول من عام  ،2020كان وسيط انكماش إيرادات
الشركات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان (على
أساس عينة الشركات املدرجة يف البورصة املأخوذة من قاعدة بيانات
 )Compustatوما أبلغته الشركات الكبرى يف بلدان منطقة القوقاز وآسيا
الوسطى (على أساس مسوح بيئة األعمال وأداء املؤسسات )(BEEPS
ومسوح املؤسسات ملتابعة آثار كوفيد )19-متشابهين إىل حد كبير
حيث بلغا ( %18على أساس سنوي مقارن).
,1
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١-٣ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 -١ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات
) ،٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن(

٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ
–٥

٢٠٢٠

ﻗﺒﻞ
ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

ﺻﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ

ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ

اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

 -٢اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
)(٪

–١٠

١,٦

١,٤
١,٢
١,٠
٠,٨
٠,٦
٠,٤

٢٠٢٠

ﻗﺒﻞ
ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

ﺻﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ

ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ

اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

دول جملس التعاون اخلليجي ،والتي كانت تمثل  %70من
القوى العاملة فيها قبل اجلائحة ومل يتحسن هذا الوضع بعد
(الفصل .)2
وكانت الشركات يف القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال
املباشر هي التي حتملت مغبة اجلائحة ومل تتعاف بعد.
فخالل النصف األول من عام  ،2020تقلصت اإليرادات يف
هذه القطاعات أكثر مما فعلت يف القطاعات قليلة االعتماد
على االتصال املباشر ( %11-و ،%7-على التوايل ،على
أساس سنوي مقارن؛ الشكل البياين  ،2-3اللوحة .)2
وبحلول الربع األول من عام  ،2021كانت إيرادات القطاعات
قليلة االعتماد على االتصال املباشر قد تعافت بشكل كبير
( %18على أساس سنوي مقارن) ،وبلغت ربحيتها مستويات
جتاوزت تلك التي كانت سائدة قبل األزمة .ويف الوقت نفسه،
استمر تراجع نمو إيرادات القطاعات كثيفة االعتماد على
االتصال املباشر.
ووقع ضرر أشد على الشركات التي كانت أساسياتها
االقتصادية أضعف قبل اجلائحة وعلى الشركات الصغيرة.
· بنهاية عام  ،2020اتسعت فجوة األداء بين الشركات
التي كانت أفضل أداء وتلك التي كانت أسوأ أداء قبل
اجلائحة (الشكل البياين  ،2-3اللوحة  — )3مُرَتَّبة حسب
ربحيتها يف الفترة ( 2019-2018أعلى وأدنى رُبيع
على التوايل) 3.ويرجع هذه االتساع إىل الهبوط احلاد
يف إيرادات الشركات األسوأ أداء خالل النصف األول من
 ،2020بينما مل يسجل متوسط الشركات األفضل أداء
أي انكماش .وبحلول الربع األول من عام  ،2021ظلت
الشركات األسوأ أداء تشهد انخفاضا حادا ( %30-على
أساس سنوي مقارن) ،بينما كانت الشركات األفضل أداء
قد تعافت بقوة (.)%16

٠,٢
٠,٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم
 .٢٠٢٠وﺗُﻌَﺮﱠف ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺴﻨﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﺔ أزﻣﺎت ،وﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
ﺗﻌﺮض ﻗﻴﻢ وﺳﻴﻂ اﻟﻔﺘﺮة  .٢٠١٩-٢٠١٨وﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن .واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻳﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﰲ  ١٠٠ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮد
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ واﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻐﺮب
وﻋُﻤﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻗﻄﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻮﻧﺲ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

وتعايف الشركات يف البلدان املصدرة للنفط متأخر عن
التعايف يف البلدان املستوردة للنفط .فبرغم انكماش
اإليرادات يف البلدان املصدرة للنفط بنحو نصف حجم
تراجعها يف البلدان املستوردة للنفط خالل النصف األول
من عام  ،2020فقد تعافت اإليرادات والربحية يف البلدان
املستوردة للنفط بوتيرة أسرع بحلول نهاية عام  2020وظل
أداؤها متقدما خالل الربع األول من عام  ،2021مما يعكس
االجتاهات العامة يف األسواق الصاعدة األخرى (الشكل
البياين  ،2-3اللوحة  .)1وتعكس هذه الفجوة يف األداء ما
يلي )1( :الدور البارز للشركات يف القطاعات كثيفة االعتماد
على االتصال املباشر والتي تضررت بشدة يف البلدان
املصدرة للنفط ( %20أعلى من البلدان املستوردة للنفط)،
و( )2فقدان أعداد هائلة من وظائف الوافدين — وال سيما
يف القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر— يف
34

صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١

· وتقلصت إيرادات الشركات الصغيرة املدرجة يف البورصة
بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالشركات الكبرى النظيرة
خالل النصف األول من عام  4.2020وبحلول الربع األول
من عام  ،2021كانت ال تزال تشهد تقلصا ( %11-على
أساس سنوي مقارن) ،وكانت الشركات الكبرى تتعافى
بقوة ( ،%14الشكل البياين  ،2-3اللوحة .)3
· وعالوة على ذلك ،كانت املشروعات الصغيرة واملتوسطة
يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى (الشركات األصغر
غير املدرجة يف البورصة التي توظفُ أقل من  250عامال)
قد تأثرت بشدة يف القطاعات الرئيسية الغنية بفرص
 ,3الشركات التي كانت أفضل أداء قبل اجلائحة دخلت األزمة كذلك
بمستويات مرتفعة من هوامش السيولة واحلصص يف رؤوس أموالها.
 4تُعَرَّف الشركات الصغيرة (الكبيرة) ،بناء على عينة الشركات
املدرجة يف البورصة املأخوذة من قاعدة بيانات  ،Compustatبأنها
تلك التي يبلغ جمموع أصولها مستوى أقل (أعلى) من متوسط جمموع
األصول (الذي ينفرد به أحد البلدان) يف .2019
,4

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٢-٣أداء ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

) ،٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن(

 -١ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪان

٣٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ
–١٠
–٢٠

٢٠
١٥

١٠

١٠
٥

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

–١٠

–٥
–١٠

–٢٠

–١٥

–٣٠

–٢٠

:٢٠٢١
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠١٩–٢٠١٨

:٢٠٢١
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠١٩–٢٠١٨

:٢٠٢١
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

–٤٠

:٢٠٢٠
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

–٢٥

٢٠

اﻷﺳﻮأ أداء
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻷﻓﻀﻞ أداء
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠١٩–٢٠١٨

–٣٠

 -٢ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

ﻗﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻛﺜﻴﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

 -٣ﺣﺴﺐ اﻷداء ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ واﳊﺠﻢ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ .وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ أداﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ) ٢٠١٩-٢٠١٨اﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷدﻧﻰ واﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .(٢٠١٩-٢٠١٨

العمل .وكانت خسائرها على مستوى اإليرادات وفقدان
الوظائف يف ذروة اجلائحة أفدح قليال مقارنة بالشركات
الكبيرة (الشكل البياين  ،3-3اللوحتان  1و .)2غير أن
إيرادات هذه الشركات شهدت هبوطا حادا تراوح بين %40
و %45يف قطاعات اخلدمات والضيافة والسياحة مقارنة
بانكماش إيرادات الشركات الكبرى بنحو ( %10الشكل
البياين  ،3-3اللوحة  .)3وباملثل ،كانت فجوة فقدان
الوظائف أوضح يف هذه القطاعات ،فتراجعت الوظائف
التي توفرها املشروعات الصغيرة واملتوسطة فيها بنسبة
 %32مقابل  %20يف الشركات الكبيرة .وكان تأثير األزمة
على هذه الشركات أكبر ألنها غالبا ما تكون أقل تنوعا،
والتقليص التنظيمي للعمالة فيها أصعب (وبالتايل فهي
معرضة بشكل أكبر خملاطر هبوط الطلب) ،يف حين تتجه
البنوك على األغلب إىل تخفيض إقراضها بصورة أشد حدة
يف أوقات العُسر (راجع دراسة Joseph, Kneer, and van
.)Horen, 2021
وتعايف املؤسسات اململوكة للدولة متأخر عن الركب .فقد دخلت
املؤسسات اململوكة للدولة األزمة من مركز أضعف (نمو إيراداتها
بنسبة  ،%2,5أي بنحو نصف متوسط الشركات اململوكة للقطاع
اخلاص يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان)،
لكن تراجع إيراداتها كان أقل (– %6على أساس سنوي مقارن) من

متوسط الشركات اخلاصة (– )%19خالل النصف األول من 2020
– األمر الذي يُرجح أن يعود إىل الدعم احلكومي وتواجدها يف
قطاع املرافق ،والذي القى طلبا أكثر استمرارا .ومع هذا ،بحلول
الربع األول من عام  ،2021كانت إيرادات املؤسسات اململوكة
للدولة ال تزال تتقلص (– ،)%3,5وكانت إيرادات الشركات
اململوكة للقطاع اخلاص قد تعافت بقوة (.)%10
وعلى العكس من ذلك ،كانت الشركات التي تمتلك إمكانات االتصال
الرقمي قادرة على تخفيف تأثير اجلائحة جزئيا .فيشير أحد
حتليالت االنحدار إىل أن الشركات يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى
التي استثمرت يف وسائل التكنولوجيا الرقمية قبل اجلائحة شهدت
تراجعا أقل بنحو  4نقاط مئوية يف مبيعاتها عندما بلغت اجلائحة
ذروتها مقارنة بتلك التي مل تستثمر فيها (الشكل البياين 4-3؛
راجع دراسة ) Abidi, El-Herradi, and Sakha (2021واملرفق
 1-3على شبكة اإلنترنت لالطالع على التفاصيل).

الدعم املقدم من السياسات وتعديل التكاليف
ساعدا الشركات على جتاوز األزمة
كان للدعم املقدم من السياسات وسرعة حركة الشركات يف
تعديل نماذج عملها وعملياتها ملواجهة األزمة دور مهم يف
تخفيف ضغوط السيولة املباشرة ،ومنع حاالت اإلفالس،
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١

35

آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣-٣أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ واﻟﻘﻄﺎع ﰲ ذروة اﻷزﻣﺔ

) ،٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن(

 -١ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

 -٢ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

–١٠

–١٠

–٢٠

–٢٠

–٣٠

–٣٠

–٤٠

–٤٠

–٥٠

–٥٠

–٦٠

–٦٠

 -٣ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع واﳊﺠﻢ

١٠

ﺻﻔﺮ
–١٠
–٢٠
–٣٠
–٤٠
–٥٠

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

–٦٠
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

–٧٠
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﻜﺒﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳋﺪﻣﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺢ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وأداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺛﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻷﻋﻤﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﳌﺪى اﻟﺮُﺑَﻴﻌﻲ واﻟﻌﻼﻣﺎت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ .واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗُﺸَﻐﱢﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٥٠ﻣﻮﻇﻔﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗُﺸَﻐﱢﻞُ  ٢٥٠ﻣﻮﻇﻔﺎ أو أﻛﺜﺮ .وﻳُﺤﺘﺴﺐ ﻧﻤﻮ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮق  ٪ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٩و .٢٠٢٠وﻳُﻘَﺪﱠر ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺒﻮط اﳌﺒﻴﻌﺎت  ٪ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  .٢٠١٩واﺳﺘﻨﺪت ﺗﻘﺪﻳﺮات  ٢٠٢٠إﱃ
اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ ذروة اﳉﺎﺋﺤﺔ ،وﻗﺖ إﺟﺮاء ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﻮح.

وتسهيل التعايف املستجد .وقامت البلدان يف أنحاء املنطقة
بتفعيل جمموعة من إجراءات املالية العامة واإلجراءات
النقدية واملالية الكلية لدعم الشركات .وتشير التقارير إىل
أن تأجيل سداد مدفوعات الضرائب وبرامج الوقف املؤقت
عن العمل ودعم األجور هي أبرز أشكال الدعم املقدم من
السياسات شيوعا يف املنطقة أثناء فترة اجلائحة .وانخفضت
تكاليف االقتراض بفضل تخفيض سعر الفائدة األساسي
ودعم السيولة وبرامج ضمان القروض .وبوجه عام ،تشير
 %34من الشركات يف عينة من بلدان الشرق األوسط وآسيا
الوسطى إىل أنها حصلت على نوع واحد على األقل من دعم
السياسات 5.ومع هذا ،كان حصول املشروعات الصغيرة
واملتوسطة على الدعم حمدودا نسبيا ،فتلقت  %33منها نوعا
واحدا على األقل من الدعم من جانب السياسات مقابل %48
من الشركات الكبيرة (الشكل البياين .)5-3
وبالنسبة ملتوسط الشركات يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وباكستان ،تبين الكشوف املالية املساهمة املهمة
من دعم السياسات أثناء عام .2020
,5بناء على عينة حمدودة من  3511شركة أبلغت بيانات أُخِذَت من
مسوح بيئة األعمال وأداء املؤسسات ) ،(BEEPSومسوح املؤسسات
ملتابعة آثار كوفيد ،19-والتي تغطي ستة بلدان يف الشرق األوسط
وآسيا الوسطى.
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· تقلصت مدفوعات ضريبة الدخل (للضرائب املتراكمة
من عمليات  )2019بنسبة  %12وتراجعت املعدالت
الضريبية الفعلية بمقدار نقطتين مئويتين يف .2020
ولوحِظَ أن الهبوط األكبر كان يف املدفوعات الضريبية
للشركات التي كانت أسوأ أداء قبل اجلائحة (.)%24-
وكان تراجع املعدالت الضريبية الفعلية أوضح يف البلدان
املستوردة للنفط (– 3نقاط مئوية) مقارنة بالبلدان
املصدرة للنفط (– 0,2نقطة مئوية) .ومع ذلك ،انكمشت
املدفوعات الضريبية واملعدالت الضريبية الفعلية بأقل
مما أبلغه متوسط الشركات يف األسواق الصاعدة (الشكل
البياين  ،6-3اللوحة .)1
·انخفضت مصروفات فوائد الشركات بنسبة  ،%10وكان
هبوطها أعمق على مستوى البلدان املصدرة للنفط مقارنة
بالبلدان املستوردة للنفط (– %13مقابل – ،%8على
التوايل) .وعلى سبيل املقارنة ،فإن تراجع مصروفات
الفائدة يف شركة عادية من األسواق الصاعدة مل يتجاوز
 %2تقريبا (الشكل البياين  ،6-3اللوحة .)2
· ارتفع صايف االقتراض خالل عام  ،2020كنسبة مئوية
من أصول عام  ،2019بمقدار  3نقاط مئوية ،أي أقل

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤-٣اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ وﺻﻼﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

)ﻫﺒﻮط اﳌﺒﻴﻌﺎت  ٪ﰲ  ،٢٠٢٠ذروة اﳉﺎﺋﺤﺔ(

–١٠
–١١

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥-٣اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
) ٪ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة(
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

٢٥

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

–١٢

٢٠

–١٣
١٥

–١٤
–١٥

١٠

–١٦
٥

–١٧
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

–١٨

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ  ،٢٠٢١) Abidi, El-Herradi, and Sakhaﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ أرﻣﻴﻨﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن وﻣﺼﺮ وﺟﻮرﺟﻴﺎ واﻷردن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن وﻟﺒﻨﺎن واﳌﻐﺮب وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن وﺗﻮﻧﺲ وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻏﺰة .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت  .٢٠٢٠-٢٠١٩وﺗُﺼَﻨﱠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ .وﺗُﺪرج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﳉﻮدة اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
)ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت( واﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ( .وﺑُﻨﻲ
اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻋﻠﻰ »ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ« .وﲢﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار
ﻳﻀﺒﻂ أﺛﺮ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ.

قليال من الزيادة التي سجلها متوسط الشركات على
مستوى األسواق الصاعدة وهي  4نقاط مئوية.
وأمكن كذلك احتواء ضغوط السيولة من خالل
االنخفاض الكبير يف تكاليف إنتاج الشركات وزيادة
استخدامها للوسائل التكنولوجية الرقمية (الشكل البياين
 .)7-3فحوايل  %35من الشركات التي أبلغت بياناتها
من خالل مسوح بيئة األعمال وأداء املؤسسات ،ومسوح
املؤسسات ملتابعة آثار كوفيد 19-كانت قد زادت
أنشطتها الرقمية أو بدأت تمارسها ،وأقدم  %30منها
على تغيير عملية إنتاجها كرد فعل يف مواجهة اجلائحة.
وبنهاية  ،2020كانت نفقات الشركات بخالف األجور
قد تقلصت بنسبة  ،%10وظلت فواتير أجورها دون
تغيير يُذكر .ومع هذا ،كان عدم تغير فواتير األجور
يحجب وراءه فروقا ملموسة بين البلدان املصدرة للنفط
والبلدان املستوردة للنفط – فتقلصت فواتير األجور يف
البلدان املصدرة للنفط بنسبة  ،%5لكنها سجلت ارتفاعا
مقداره  %3يف البلدان املستوردة للنفط ،مما يرجع إىل

اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎن

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻘﺪي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد
اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

دﻋﻢ
اﻷﺟﻮر

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺢ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وأداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻣﺴﻮح اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺛﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﻌَﺮﱠف اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺸَﻐﱢﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٥٠ﻣﻮﻇﻔﺎ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗُﺸَﻐﱢﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥٠ﻣﻮﻇﻔﺎ .وﺗﻄﺮح اﳌﺴﻮح أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﺪاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ،واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ،ودﻋﻢ اﻷﺟﻮر ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻗﻒ
اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻹﻋﻔﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ .ووﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎت.

انخفاض فرص عمل الوافدين يف دول جملس التعاون
اخلليجي.

اخملاوف بشأن السيولة واملالءة ارتفعت
يف جمموعة جزئية من الشركات
أدت جائحة كوفيد 19-إىل تعرض بعض الشركات للمخاطر
أكثر من غيرها .وكانت الشركات األسوأ أداء قبل اجلائحة قد
دخلت األزمة يف ظل قدرات ضعيفة على خدمة الدين (نسبة
تغطية الفائدة سالبة) وأعباء مديونية مرتفعة (الشكل البياين
 ،8-3اللوحة  .)1وبرغم التخفيض احلاد لتكاليف إنتاجها
وحصولها على دعم من جانب السياسات ،ازدادت اخملاطر
التي تواجه هذه الشركات من التحول إىل شركات جوفاء
(«زومبي») 6،فضال على خماطر السيولة واملالءة .وعلى
 6املقصود بالتحول إىل شركات جوفاء («زومبي») هو أن تصبح
األرباح التي حتققها الشركة غير كافية لتغطية تكلفتها الرأسمالية.
وتُعَرِّف دراسة ( )Banerjee and Hoffman 2020الشركات اجلوفاء
(«الزومبي») بأنها تلك التي ال حتقق ربحية لكنها تظل باقية يف السوق
بدال من اخلروج منه عن طريق االستحواذ أو اإلفالس .وغالبا ما تكون
هذه الشركات أصغر حجما وأقل إنتاجية وأكثر اعتمادا على الرفع
املايل ،وتستثمر أقل يف رأس املال املادي وغير املادي.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧-٣ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻮاء ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل ٢٠٢٠

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦-٣اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﺎﻫﻢ ﰲ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢٠
)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ،٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن(
 -١اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

)اﻟﺘﻐﻴﺮ  ،٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرن(

ﺻﻔﺮ

 -١ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر

٦

وﺳﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺎﱂ :اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

–٥

٤
٢

–١٠

ﺻﻔﺮ

–١٥
–٢٠

وﺳﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺎﱂ :اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

 -٢ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل
اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل
اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

–٣٠

ﺻﻔﺮ
–٢
–٤
–٦
–٨
–١٠
–١٢
–١٤
–١٦
–١٨
–٢٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎرة
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ .وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ أداﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ
ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ) ٢٠١٩-٢٠١٨اﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷدﻧﻰ واﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 .(٢٠١٩-٢٠١٨وﺗُﻌَﺮﱠف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )اﻟﻜﺒﻴﺮة( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻗﻞ
)أﻋﻠﻰ( ﻣﻦ وﺳﻴﻂ ﳎﻤﻮع أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ  .٢٠١٩وﺗﺆﺧﺬ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ  ٢٠٢٠ﻣﻦ
اﳋﺼﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ .٢٠١٩

العكس من ذلك ،كانت ضغوط السيولة واملالءة أقل على
الشركات األفضل أداء قبل اجلائحة ،والتي تمتعت بالصالبة
إىل حد كبير يف فترة اجلائحة.
كانت الشركات يف القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال
املباشر قادرة على تعديل تكاليف إنتاجها خالل عام
 ،2020ولكن ليس بنفس القدر كما يف شركات القطاعات
قليلة االعتماد على االتصال املباشر .وكانت هذه اإلجراءات
فعالة يف املرحلة احلادة من األزمة لكنها مل تعالج سوى
نقص السيولة على املدى القصير ،نظرا الستمرار التأثيرات
املعاكسة التي تواجه القطاعات كثيفة االعتماد على
االتصال املباشر .ونتيجة لذلك ،فالرفع املايل – الذي كان
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–٤

–٢٥

وﺳﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺎﱂ :اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

–٢
–٦
اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل
اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

 -٢ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر

–٨

ﺻﻔﺮ
–٥
–١٠
–١٥
–٢٠

وﺳﻴﻂ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻌﺎﱂ :اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

ﻛﺜﻴﻔﺔ
ﻗﻠﻴﻠﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل
اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

–٢٥
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة

–٣٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎرة
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ .وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ أداﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ
ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ) ٢٠١٩-٢٠١٨اﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷدﻧﻰ واﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 .(٢٠١٩-٢٠١٨وﺗُﻌَﺮﱠف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )اﻟﻜﺒﻴﺮة( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻗﻞ
)أﻋﻠﻰ( ﻣﻦ وﺳﻴﻂ ﳎﻤﻮع أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ .٢٠١٩

مرتفعا بالفعل قبل اجلائحة — ازداد بشكل كبير (من %51
إىل  %57بحلول الربع األول من عام 2021؛ الشكل البياين
 ،8-3اللوحة  .)2وتراكم الديون املرتفعة يف فترة من تراجع
املكاسب يؤدي إىل تصاعد اخملاطر على املالءة.
وكانت الشركات الصغيرة هي التي حتملت مغبة اجلائحة،
كما حصلت على دعم أقل من جانب السياسات ،وتواجه
حاليا مشكلة طول أمد التعايف .ومن شأن عوامل ضعف
مكاسب هذه الشركات ،وتراجع قدرتها على خدمة الدين،
والقيود التي تعوق إمكانية حصولها على ائتمان ،أن تفضي
معا إىل زيادة تفاقم اخملاطر على السيولة واملالءة (الشكل
البياين  ،8-3اللوحة .)3

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨-٣ﺟﻴﻮب ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
)(٪

 -١ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﺿﻌﻒ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ
:٢٠٢١اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

٧٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٩-٢٠١٨
١٦ ١٥,٦

:٢٠٢١اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

٥
٤

٦٠

٣

٥٠

٢
١

٤٠

ﺻﻔﺮ

٣٠

–١
–٢

٢٠

–٣

١٠

–٤

٤

٦٠

٣

٥٠

٢
١

٤٠

ﺻﻔﺮ

٣٠

–١
–٢

٢٠

–٣

١٠

–٤

٦٠

٣

٥٠

٢
١

٤٠

ﺻﻔﺮ

٣٠

–١
–٢

٢٠

–٣

١٠

اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

اﻷﺳﻮأ
أداء

اﻷﻓﻀﻞ
أداء

ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﺻﻔﺮ

–٤
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ

اﻟﻘﻄﺎع
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة

–٥

٤

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

– ٥ﺻﻔﺮ

٥

٧٠

٥

اﳊﺠﻢ
اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻷداء ﻗﺒﻞ
اﳉﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ

اﻷداء ﻗﺒﻞ
اﳉﺎﺋﺤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة

٧٠

:٢٠٢١اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٩-٢٠١٨

–٥

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﺻﻔﺮ

 -٢ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢٠١٩-٢٠١٨
٦,٤

 -٣ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ
أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ

اﳊﺠﻢ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳُﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺳﻮأ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻓﻀﻞ أداء( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷدﻧﻰ واﻟﺮُﺑﻴﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  .٢٠١٩-٢٠١٨واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ .وﺗُﻌَﺮﱠف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )اﻟﻜﺒﻴﺮة( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻗﻞ )أﻋﻠﻰ( ﻣﻦ وﺳﻴﻂ ﳎﻤﻮع أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ .٢٠١٩
وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ،واﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﻳﺴﺎوي ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل.

األجهزة املصرفية يف املنطقة ظلت قوية
ولكن اخملاطر آخذة يف التراكم على نحو
غير متوازن
استطاعت األجهزة املصرفية يف الشرق األوسط وآسيا
الوسطى أن تصمد أمام صدمة اجلائحة إىل اآلن بفضل
السياسات املالية الكلية ودعم السيولة .وأمكن احلفاظ على
االستقرار املايل حتى اآلن بفضل الدعم السريع — بما يف
ذلك إجراءات تخفيف عبء خدمة الدين وتلك التي أتاحت
للبنوك إمكانية حتمل الضغوط عن طريق إطالق الهوامش
االحترازية الكلية وتعديل معايير تصنيف القروض (لوقف
إثبات القروض املتعثرة مؤقتا أو تأخيره) .وظلت مستويات
القروض املتعثرة مستقرة إىل حد كبير ،فبلغت يف املتوسط
 %7,5من جمموع القروض .ويتناقض ذلك مع الديناميكية
التي لوحِظَت يف األزمات السابقة ،بما فيها األزمة املالية
العاملية ،عندما كانت القروض املتعثرة ترتفع بسرعة
(الشكل البياين  ،9-3اللوحة  .)1ومع ذلك ،كانت خمصصات

خسائر القروض يف  2020أعلى مما كانت عليه يف ،2019
ويرجع أحد أسباب ذلك إىل الشروط التنظيمية ،مما يشير إىل
أن البنوك تدرك اخملاطر مسبقا وتعمل على بناء هوامش
أمان ملواجهة التدهور احملتمل يف جودة األصول عندما يبدأ
سحب الدعم من السياسات (الشكل البياين  ،9-3اللوحة .)2
وبرغم استمرار هذه الصالبة حتى اآلن ،فاخملاطر التي تهدد
االستقرار املايل آخذة يف التراكم على نحو غير متوازن،
فتنشأ من مواطن الضعف التي كانت موجودة قبل اجلائحة،
ومن االنكشاف لقطاع الشركات (وال سيما قطاعات الشركات
كثيفة االعتماد على االتصال املباشر والتي تضررت بشدة)،
ومن تخفيف السياسات التي كانت قد أجلت إثبات القروض
املتعثرة .وكانت البنوك التي شهدت درجة أعلى من االنكشاف
لقطاع الشركات قد دخلت األزمة يف ظل مستويات أعلى من
القروض املتعثرة ،ومستويات أقل من نسب كفاية رأس املال
والسيولة ،مع تدهور هذه الهوامش الوقائية قليال يف 2020؛
ومن ثم ،كان يمكن أن تصبح أكثر عرضة للمخاطر وإن
خفف من حدتها رصد خمصصات أعلى مقارنة بالقروض
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩-٣آﺧﺮ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة
وﳐﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض
 -١اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة
) ،٪ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض(

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠-٣اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ورﺻﺪ
ا�ﺼﺼﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻜﺸﺎف اﻟﺸﺮﻛﺎت
)(٪

١٢
١٠
٨
٦

١٢٠

اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻌﺘﺪل

اﻧﻜﺸﺎف ﻋﺎ ٍل

٢٠

١١٥
١٨
١١٠

٤
٢
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 :٢٠٢٠اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
٢٠١٩–٢٠١٨
ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

اﻟﺬروة )(٢٠١٠

٢٠٠٧

ﺻﻔﺮ

١٠٥
١٠٠

١٤

اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

 -٢رﺻﺪ ﳐﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض
) ،٪ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻘﺮوض(

١٦

٩٥
٥
٤
٣
٢

٩٠

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض
) ٪ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ،اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

١
٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

املتعثرة (الشكل البياين  .)10-3وإضافة إىل ذلك ،فاألجهزة
املصرفية األكثر انكشافا للقطاعات كثيفة االعتماد على
االتصال املباشر شهدت ارتفاعا يف القروض املتعثرة
خالل اجلائحة ،وهو ما يرجع إىل ضعف أداء الشركات يف
هذه القطاعات .وبلغ هذا االنكشاف أعلى مستوياته يف دول
جملس التعاون اخلليجي ،لكن ميزان اخملاطر يميل بشكل غير
متناسب نحو البلدان منخفضة الدخل ،والتي دخلت اجلائحة
يف ظل مستويات عالية من القروض املتعثرة وهوامش أمان
مايل وخارجي حمدودة وسط انكشاف كبير للقطاعات كثيفة
االعتماد على االتصال املباشر.

اآلفاق املستقبلية للشركات وسط تصاعد
عدم اليقين
ربما كانت شركات املنطقة قد تالفت أسوأ العواقب ،ولكن
طول أمد األزمة الصحية وضيق حيز السياسات قد يؤديان إىل
تفاقم خماطر السيولة واملالءة ،مع انتشار آثار تداعياتها يف
القطاع املايل .وبرغم أوضاع التمويل املواتية حاليا ،خَلَّفت
اجلائحة تركة من ضعف القدرة على خدمة الدين وتفاقم فرط
40
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١٢

أعباء املديونية يف جمموعة جزئية مهمة من الشركات ،من
شأنها أن تفضي — إذا مل تُعالَج — إىل التعجيل باخملاطر
على االستقرار املايل وإطالة أمد األداء االقتصادي الضعيف.
أما ضعف املكاسب والسحب املعمم السابق ألوانه للدعم الذي
تقدمه السياسات فيمكن أن يفضيا إىل زيادة ضغوط السيولة
واملالءة على الشركات املعرضة للمخاطر ،مع احتمال إثارة
موجة من حاالت اإلفالس يف املنطقة .ويف هذا السياق ،من
الضروري أن يجرى تقييم لضغوط السيولة واملالءة يف األجلين
القريب املتوسط ،وملدى توافر مقومات االستمرار والتحول إىل
شركات جوفاء («زومبي») يف قطاع الشركات باملنطقة.
وباستخدام أدوات اختبار القدرة على حتمل الضغوط
وتطويعها لتناسب الوضع يف املنطقة ،يعرض هذا القسم
التوقعات بشأن سيولة الشركات ومالءتها ،ومؤشرات توافر
مقومات االستمرار على مدار الفترة من 2023–2021
بناء على سيناريوهات نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
والدعم من جانب السياسات 7.ويُقَدِّ ُر التحليل انحدارات
 ,7أُعِدَّت أدوات اختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف سياق إعداد
تقرير االستقرار املايل العاملي ودراسة (.)Tressel and Ding 2021
ويستخدم هذا القسم اثنين من السيناريوهات )1( :سيناريو أساسي ،ينمو
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي فيه حسب تنبؤات تقرير آفاق االقتصاد
العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل دون حدوث أي تغيير يف دعم
السياسات للشركات مقارنة بعام  ،2020و( )2سيناريو من التطورات
املعاكسة ،يكون نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي فيه أقل من توقعات
تقرير آفاق االقتصاد العاملي بمقدار انحراف معياري واحد (من توزيع
النمو) ،مع سحب دعم السياسات بشكل متماثل على مستوى الشركات
(بغرض التبسيط) بدءا من عام  2022من خالل افتراض ارتفاع أسعار
الفائدة الفعلية للشركات بمقدار  200نقطة أساس (مقارنة بمعدالت

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
السالسل الزمنية املقطعية بناء على عينة من الشركات
املدرجة يف البورصة من الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وباكستان ويعتمد على املؤشرات املستخدمة يف تقييم
مواطن الضعف يف الشركات (األرصدة النقدية ونسبة تغطية
الفوائد وحصص رأس املال) لقياس حجم خماطر السيولة
واملالءة (راجع املرفق  2-3على شبكة اإلنترنت لالطالع
على التفاصيل) 8.وتُستخدم هذه املؤشرات يف بناء معْلَمَتين:
«الشركة املعرضة «للخطر» و»الدين املعرض للخطر” ،حيث
يشير ارتفاع نسبة الشركات املعرضة للخطر إىل انتشار
التعرض خملاطر السيولة واملالءة .ويشير ارتفاع الدين
املعرض للخطر إىل أن هناك نسبة كبيرة من دين الشركات
معرضة خلطر عدم السداد إذا حتققت خماطر السيولة واملالءة.

ضغوط السيولة على الشركات الصغيرة
من املتوقع أن تظل مرتفعة
ستظل ضغوط السيولة على الشركات الصغيرة مرتفعة بشكل
كبير على املدى املتوسط — وتُقاس على أساس األرصدة
النقدية السالبة املتوقعة — ويمكن أن تزداد تفاقما يف
سيناريو من التطورات السلبية ينطوي على ضعف النمو
االقتصادي وسحب الدعم الذي تقدمه السياسات .وهناك
نسبة تبلغ نحو  %38و %42من الشركات الصغيرة ستواجه
نقصا يف السيولة وستضطر إىل االقتراض يف ظل السيناريو
األساسي وسيناريو التطورات السلبية ،على التوايل ،مقارنة
بنسبة  %25قبل اجلائحة (الشكل البياين  ،11-3اللوحة .)1
ومن ثم ،سوف يصبح نحو ( %31حسب السيناريو األساسي)
و( %37حسب سيناريو التطورات املعاكسة) من دين الشركات
الصغيرة عُرضة خملاطر عدم السداد بحلول عام  2023إذا
حتققت خماطر السيولة (الشكل البياين  ،12-3اللوحة .)1
وعلى العكس من ذلك ،تتسم آفاق السيولة يف الشركات الكبيرة
بأريحية أكبر مقارنة بالشركات الصغيرة ،انعكاسا ملا كانت
تتمتع به من أوضاع نقدية أقوى قبل اجلائحة.
وبينما تشير التوقعات إىل أن االحتياجات من السيولة ستظل أعلى
من مستوياتها قبل اجلائحة يف القطاعات قليلة االعتماد على
االتصال املباشر والقطاعات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر
(الشكل البياين  ،11-3اللوحة  )2انعكاسا لآلثار الفادحة التي
خلفتها اجلائحة على األنشطة احلساسة لالتصال املباشر ،فنسبة
الشركات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر التي حتتاج إىل
السيولة سوف ترتفع بأكثر من ثالثة أضعاف (أربعة أضعاف) لتصل
 )2020وارتفاع املعدالت الضريبية الفعلية وبلوغها مستويات عام
.2019
 ,8عينة الشركات املدرجة يف البورصة من الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وباكستان تتضمن البلدان املصدرة للنفط (البحرين والكويت
وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة)
والبلدان املستوردة للنفط (مصر واألردن واملغرب وباكستان وتونس).
وتُستبعد بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ،نظرا حملدودية بياناتها يف
قاعدة بيانات .Compustat
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ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﻌَﺮﱠف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )اﻟﻜﺒﻴﺮة( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻗﻞ )أﻋﻠﻰ( ﻣﻦ
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إىل  )%25( %21بحلول عام  2023مقارنة بمستوى كان منخفضا
قبل اجلائحة وبلغ  %6يف ظل السيناريو األساسي (املعاكس).
وسوف يؤدي هذا األمر إىل ارتفاع حاد يف الدين املعرض للخطر
يف القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر بما يصل إىل
 %20من دينها اإلجمايل (الشكل البياين  ،12-3اللوحة  .)2ويف
القطاعات قليلة االعتماد على االتصال املباشر ،سوف ترتفع نسبة
الشركات التي تواجه خماطر نقص السيولة بمقدار الضعف على
املدى املتوسط ،من  %17إىل ما يتراوح بين  %30و %34يف ظل
السيناريو األساسي وسيناريو التطورات املعاكسة ،على التوايل.
وبرغم أن نسبة الشركات املعرضة للمخاطر ستكون أعلى يف
القطاعات قليلة االعتماد على االتصال املباشر ،فإن نسبة الدين
املعرض للخطر ستكون أعلى يف القطاعات كثيفة االعتماد على
االتصال املباشر ( %20-%17مقابل  %13-%9يف القطاعات
قليلة االعتماد على االتصال املباشر) ،انعكاسا لسرعة ارتفاع
االحتياجات إىل السيولة واقتراض بعض الشركات كثيفة االعتماد
على االتصال املباشر التي تضررت بشدة من صدمة اجلائحة.
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غير أن اخملاوف بشأن املالءة ال تزال
مكبوحة
إن خماطر إعسار الشركات الصغيرة لن تتفاقم إال يف ظل
أوضاع معاكسة .وسوف ترتفع نسبة الشركات الصغيرة
املعسرة (ذات حصص رأس املال السالبة) من  %7قبل
اجلائحة إىل  %8و %11يف  2023يف ظل السيناريو األساسي
وسيناريو التطورات املعاكسة ،على التوايل (الشكل البياين
 ،13-3اللوحة  .)1وتشير التوقعات إىل أن نسبة الشركات
الكبيرة ذات حصص رأس املال السالبة ،التي كانت أصغر
بالفعل قبل اجلائحة ،ستظل منخفضة ومستقرة على املدى
املتوسط ،انعكاسا للحصص يف رؤوس أموالها وقدرتها
على توليد األرباح التي كانت أقوى قبل اجلائحة مقارنة
بالشركات الصغيرة.
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وسوف تكون احلصص يف رؤوس أموال الشركات قوية يف
القطاعات كثيفة االعتماد على االتصال املباشر يف األجل
املتوسط (الشكل البياين  ،13-3اللوحة  .)2وبعد حدوث
ارتفاع حاد يف نسبة الشركات املعسرة يف القطاعات كثيفة
االعتماد على االتصال املباشر خالل عام  ،2020سوف
تتراجع إىل املستويات التي كانت عليها قبل اجلائحة حسب
السيناريو األساسي .ويف ظل األوضاع املعاكسة ،ستظل
هذه النسبة أعلى بقليل من املستويات التي كانت سائدة
عبر القطاعات اخملتلفة قبل اجلائحة ،مما يعكس تعرض
ربحيتها ملزيد من األضرار .وسوف يستمر تراكم خسائر
بعض الشركات إىل حد تآكل احلصص يف رؤوس أموالها
ووقوعها يف اإلعسار.

ظهور خماوف من إعادة الهيكلة
والتصفية
يواجه صناع السياسات معضلة حتديد الشركات التي
ينبغي أن تعتمد على التمويل من السوق ،أو حتصل على
دعم حكومي ،أو يتعين إعادة هيكلتها أو تصفيتها .وإلجراء
هذا التقييم على أساس مستنير ،يفرز هذا القسم الشركات
بناء على امتالكها ملقومات االستمرار 9.والشركة القابلة
لالستمرار هي التي تمتلك القدرة على توليد مكاسب قبل
حساب الفائدة والضرائب بحيث تغطي مصروفات فوائدها
وتزيد عليها (نسبة تغطية الفوائد أعلى من  )1يف ظل
«األوضاع االقتصادية العادية 10».وتُصَنَّف الشركات إىل
ثالث جمموعات )1( :الشركات ذات األوضاع «السليمة»
وهي تلك التي تزيد نسبة تغطية الفائدة فيها عن  1قبل
اجلائحة وبعدها ،و( )2الشركات القابلة لالستمرار هي التي
كانت نسبة تغطية الفائدة فيها أعلى من  ،1لكنها أصبحت
متعثرة بعد اجلائحة (نسبة تغطية الفائدة أقل من  ،)1و()3
«الشركات اجلوفاء» (الزومبي) وهي التي تتسم بضعف
قدرتها على خدمة الدين قبل اجلائحة وبعدها (نسبة تغطية
الفائدة أقل من 11.)1
 ,9يعتمد هذا الفصل تعريفا لتوافر مقومات االستمرار يتسق مع عدد
إبريل  2021من تقرير االستقرار املايل العاملي الصادر عن صندوق
النقد الدويل ،ودراسة ) ،Tressel and Ding (2021ودراسة Banerjee and
). Hoffman (2020
 ,10يستند تقييم توافر مقومات االستمرار إىل افتراض عودة األنشطة
والهياكل االقتصادية ،مع انحسار اجلائحة ،إىل احلالة التي كانت عليها
قبلها — وبعبارة أخرى ،لن تكون هناك أي تغيرات هيكلية تتحول
الشركات يف غيابها من حتقيق أرباح إىل شركات ال حتقق أرباحا بشكل
دائم.
 ,11تُعَرِّف دراسات أُجريت مؤخرا (دراسة Hong, Igan, and Lee
 )2021الشركات اجلوفاء («الزومبي») بأنها تلك التي تكون نسبة تغطية
الفائدة فيها أقل من  1وعمرها أكبر من عدد معين من السنوات لضمان
عدم تصنيف الشركات املبتدئة ،التي مل حتقق أرباحا بعد ،كشركات
جوفاء .ويقتصر التحليل احلايل على استخدام نسبة تغطية الفائدة يف
حتديد الشركات اجلوفاء ألنه يستند إىل عينة من الشركات املدرجة يف
البورصة ،والتي ظلت تعمل عادة لسنوات عديدة.

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
هناك كثير من الشركات التي تتمتع بأوضاع سليمة ،وتشكل
 %85من الشركات يف البلدان املستوردة للنفط والبلدان
املصدرة للنفط على حد سواء حسب السيناريو األساسي
(أقل بنحو  10نقاط مئوية يف ظل األوضاع املعاكسة؛
الشكل البياين  ،14-3اللوحة  .)1وينطوي ذلك على أن %75
و %86من دين الشركات ،على أسوأ تقدير ،ستكون يف وضع
آمن (خماطر ائتمان منخفضة) يف جمموعتي البلدان ،على
التوايل (الشكل البياين  ،14-3اللوحة .)2
ومع هذا ،سوف يقتضي األمر إعادة هيكلة  %15من الشركات
أو تصفيتها (وتصل النسبة إىل  %25يف ظل األوضاع
املعاكسة) يف جمموعتي البلدان.
·الشركات القابلة لالستمرار التي حتتاج إىل إعادة هيكلة
الدين تمثل  %9و %6من الشركات يف البلدان املستوردة
للنفط والبلدان املصدرة للنفط ،على التوايل ،يف السيناريو
األساسي ( %14و ،%13على التوايل ،يف ظل سيناريو
التطورات السلبية) .ويف أسوأ األحوال ،سينطوي ذلك على
احلاجة إىل إعادة هيكلة  %17و %10من دين الشركات
يف البلدان املستوردة للنفط والبلدان املصدرة للنفط ،على
التوايل.
· يشير التقييم إىل وجود نسبة كبيرة من الشركات
اجلوفاء («الزومبي») التي قد يتعين تصفيتها إذا مل تؤخذ
األهداف االستراتيجية واالجتماعية األخرى للشركات
بعين االعتبار .ويمثل ذلك ما يتراوح بين  %6و %9من
الشركات يف البلدان املستوردة للنفط والبلدان املصدرة
للنفط ،على التوايل ،يف السيناريو األساسي ( %9و،%12
على التوايل ،يف ظل سيناريو التطورات املعاكسة)12.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٣-٣اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ :ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻼءة )ﺣﺼﺔ رأس اﳌﺎل
اﳌﺴﺎﻫﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ(
)(٪
 -١ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ

١٢

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ

١٠
٨
٦
٤
٢

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

 -٢ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣

ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ

وينبغي أن يظل صناع السياسات مراعين لسرعة احلركة
ومتوخين للحذر حيال سحب الدعم الذي تقدمه السياسات
 ,12تضاهيها نسب الشركات اجلوفاء (الزومبي) يف االقتصادات
املتقدمة واألسواق الصاعدة حسبما ورد يف دراسة
) ،(2021تبلغ النسب  %13-%12و ،%11-%9على التوايل .وتشير
الدراسة كذلك إىل تشابه نسب الدين الذي سيخضع للتصفية وتتراوح
بين نحو  %5و %8يف االقتصادات املتقدمة وبين  %5و %6يف األسواق
الصاعدة.

Tressel and Ding

٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
ﺻﻔﺮ
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ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗُﻌَﺮﱠف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة )اﻟﻜﺒﻴﺮة( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع أﺻﻮﻟﻬﺎ أﻗﻞ )أﻋﻠﻰ(
ﻣﻦ وﺳﻴﻂ ﳎﻤﻮع أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﰲ  .٢٠١٩واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة وﻏﻴﺮ
اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﻓﻖ.

إجراءات على صعيد السياسات
للتعايف وما بعده
انحسرت مواطن الضعف يف قطاع الشركات ككل ،لكن تصاعد
اخملاطر يف بعض اجملموعات من الشركات يدعو إىل اتخاذ
جمموعة من التدابير على مستوى السياسات بحيث تكون
مصممة بشكل جيد وموجهة بدقة لتجنب حتقق هذه اخملاطر،
والتي من شأنها تعميق اآلثار الغائرة الناجمة عن اجلائحة.

ﺻﻔﺮ

قبل األوان يف حالة الشركات املعرضة للمخاطر والقابلة
لالستمرار ،نظرا لعدم اليقين الذي يحيط بمسار اجلائحة
وتصاعد خماطر السيولة (الفصل  .)1وينبغي توجيه هذه
التدابير بشكل تصاعدي نحو الشركات التي حتتاج إليها —
الشركات املتعثرة ولكنها قابلة لالستمرار — كالشركات
الصغيرة وتلك العاملة يف القطاعات كثيفة االعتماد على
االتصال املباشر.
وعلى املدى املتوسط ،ينبغي أن تتحول السياسات نحو
تعزيز عملية إعادة تخصيص املوارد للشركات القابلة
ف يتسم بالصالبة .ويف
لالستمرار والتمكين من حتقيق تعا ٍ
البلدان التي تتسم أسواقها الرأسمالية بكفاءة األداء ،ينبغي
تشجيع الشركات الكبيرة على زيادة حصص رأس املال
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤-٣ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ
 -١ﻓﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت :ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ٢٠٢٣-٢٠٢٢
)(٪
ﺷﺮﻛﺎت زوﻣﺒﻲ

ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

 -٢ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ  ٪ﰲ اﻟﻔﺘﺮة (٢٠٢٣-٢٠٢٢
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ

ﺷﺮﻛﺎت وﺿﻌﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ

ﻣﺄﻣﻮن

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  +ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،S&P Global Market Intelligenceﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت Compustat؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

من أجل تقوية ميزانياتها العمومية .وينبغي للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة املعسرة والقابلة لالستمرار يف الوقت
ذاته أن تعتمد يف رسملتها على مالكيها واملساهمين فيها،
كمالذ أول .وإذا كانت هذه الشركات غير قادرة على تعبئة
رأس املال ،قد يقتضي األمر تقديم دعم حكومي لها .ويمكن
اللجوء إىل ضخ رأس املال املساهم إلعادة هيكلتها ألن ذلك
يمكن أن يؤدي إىل تسوية منحنى اإلعسار ،وتوفير السيولة
التي تشتد احلاجة إليها ،ويسهم يف الوقت نفسه يف تخفيف
مشكلة فرط أعباء املديونية .وحيث وُجِدَت صناديق الثروة
السيادية ،يمكن أن يكون لها دور كوسيلة تقوم السلطات
من خاللها بضخ رأس املال املساهم يف الشركات إذا
قُدِّم هذا الدعم مصحوبا بضمانات وقائية مالئمة تضمن
44
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الشفافية واملساءلة وسالمة احلكم واإلدارة ملنع إساءة
استخدام املوارد العامة (عدد إبريل  2020من تقرير الراصد
املايل) .ويف حالة البلدان التي تعاين من ضيق احليز املايل
أو انعدامه ،يمكن أن تنظر احلكومات يف اتخاذ إجراءات
لتخفيض تكاليف املالية العامة (وذلك مثال ،من خالل
مبادلة الدين بأسهم ملكية).
وقامت بعض بلدان املنطقة بتحسين أطر اإلعسار لديها (مثل
اإلمارات العربية املتحدة) ،لكن يتعين على صناع السياسات
بذل مزيد من اجلهود لتقوية هذه األطر بغرض تسهيل إعادة
هيكلة الشركات القابلة لالستمرار لكنها معسرة يف نفس
الوقت وتصفية الشركات غير القابلة لالستمرار .وهناك
حاجة إىل إصالحات لتبسيط اإلجراءات ،وزيادة خبرات
احملاكم ومديري حاالت اإلعسار وتعزيز قدراتهما ،وحتسين
إجراءات إعادة التنظيم ،وذلك بتحفيز املستثمرين على تزويد
الشركات املتعثرة برأس املال ،وإتاحة إمكانية عقد اتفاقات
خارج احملكمة بين املدينين املعسرين والدائنين (دراسة
 ،(Demmou and others 2021ووضع آليات إلعادة
الهيكلة بتدخل حمدود من احملاكم (على سبيل املثال،
عمليات إعادة الهيكلة الهجين كتلك التي طبقتها جورجيا
بنجاح؛ دراسة  .)Liu, Garrido, and DeLong 2020ومن
شأن آليات إعادة الهيكلة املصممة للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة أن تساعد على حتسين معدالت بقائها وعائدات
الدائنين (دراسة  .)Diez and others 2021ويتعين إجراء
اإلصالحات الالزمة لتبسيط اإلجراءات املعقدة وإجراءات
احملاكم يف حالة املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
(تقرير  ،World Bank Group 2018وتقرير UNCITRAL
.)2021
إن استمرار قصور أداء املؤسسات اململوكة للدولة يعزز
احلاجة إىل إصالحات احلوكمة وإدارة اخملاطر على املالية
العامة ،مع التركيز على حتسين أداء هذه املؤسسات وإبالغ
بياناتها ،والرقابة احلكومية وتقييم اخملاطر على املالية
العامة (وذلك على سبيل املثال ،كتلك التي طُبِّقَت بنجاح يف
املغرب؛ تقرير  .)IMF 2021ويمكن من خالل حتقيق تكافؤ
الفرص بين املؤسسات اململوكة للدولة والشركات اخلاصة
— بوسائل منها إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة للدولة
وإعادة تنظيمها وتصفيتها – أن يساعد على تقوية املنافسة
وزيادة اإلنتاجية.
ولن يقتصر تأثير تعجيل اعتماد الشركات لوسائل
االتصال الرقمي على زيادة الصالبة يف مواجهة الصدمات
املستقبلية وحسب ،وإنما يمكنه كذلك أن يزيد اإلنتاجية
ويعزز القدرة التنافسية (دراسة .)Sorbe and others 2019
فشبكات اإلنترنت عالية السرعة عريضة النطاق ،وتخفيض
احلواجز التي تعوق الدخول إىل السوق والتجارة الرقمية،
وتمويل الشركات املبتدئة املبتكِرة ،وتقوية نظم املدفوعات

 -3كوفيد 19-وآفاق قطاع الشركات
بالوسائل اإللكترونية كلها عوامل مهمة من شأنها املساعدة
على تعزيز اإلنتاجية .ومن شأن حتسين اخلدمات املالية
الرقمية واالستثمار يف التكنولوجيا املالية أن يساعدا كذلك
اجلهود املبذولة يف املنطقة لتعزيز الشمول املايل ،وال سيما
للفئات التي تواجه حواجز أكبر يف احلصول على االئتمان،
مثل املشروعات الصغيرة واملتوسطة (تقرير .)IMF 2019
ومتى سُحِبَت قواعد تخفيف بناء الهوامش االحترازية الكلية
وتصنيف القروض ،يُرجح حدوث ارتفاع متأخر يف القروض
املتعثرة .وإذا تُرِكَت املسألة دون معاجلة فمن شأنها أن تهدد
االستقرار املايل وأن تقتضي ،يف بعض احلاالت ،توفير املوارد

املالية إلعادة الرسملة ،ومن ثم زيادة تعزيز الرابطة بين الكيانات
السيادية والبنوك .وينبغي للسلطات مراقبة هذه اخملاطر عن كثب،
وضمان صحة معايرة عملية سحب الدعم من جانب السياسات،
وتشجيع البنوك املعرضة للمخاطر على االستفادة من فترة التقاط
األنفاس التي يتيحها الدعم املقدم من السياسات لتعزيز الهوامش
الوقائية يف مواجهة اخملاطر القادمة .وعلى املدى املتوسط،
ينبغي توجيه اجلهود كذلك نحو تطوير األسواق الرأسمالية
وأسواق سندات الديون متراجعة القيمة ملساعدة الشركات القابلة
لالستمرار على مواصلة تقوية ميزانياتها العمومية وتسهيل إعادة
هيكلة قطاع الشركات من خالل آليات السوق.
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مؤشرات اقتصادية خمتارة

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية خمتارة2022-2000 ،
( %من إجمايل الناجت احمللي ،ما مل يذكر خالف ذلك)

متوسط

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما
عدا بلدان الصراع وإيران
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

منها :جملس التعاون اخلليجي

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان2 ،1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان2 ،1
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

العامل العربي1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

2017–2000

2018

2019

2020

توقعات

2021

2022

4.5
5.5
7.4
1.8
7.1

1.4
2.6
3.8
22.1
9.7

1.0
2.9
1.2
23.2
6.8

23.2
22.9
22.4
28.3
10.4

4.1
3.6
2.1
24.5
12.9

4.1
3.6
2.2
23.9
8.8

4.6
5.8
10.1
3.6
6.6

0.6
2.1
6.3
20.9
8.0

0.1
2.7
3.1
22.3
5.6

24.3
23.9
21.8
28.6
8.4

4.6
3.8
3.7
23.9
11.2

4.0
3.3
3.7
23.3
8.4

4.9
6.4
11.9
5.3
3.2

2.2
3.4
6.6
21.0
2.2

1.5
3.3
3.9
21.9
20.9

25.9
25.6
22.5
29.5
1.3

2.7
4.2
4.9
22.7
3.7

4.6
3.7
5.1
21.4
3.3

4.4
6.2
13.6
6.8
2.6

2.0
1.7
8.6
21.5
2.2

1.0
2.7
5.8
21.5
21.5

24.8
23.9
20.4
28.8
1.2

2.5
3.8
6.0
21.8
2.8

4.2
3.4
6.3
20.4
2.4

4.1
23.9
26.6
8.2

3.5
27.5
27.3
14.3

3.3
26.7
26.9
9.8

20.6
24.7
27.1
15.2

3.0
25.1
27.0
17.1

4.3
24.5
26.4
9.8

4.5
5.4
6.8
1.3
7.1

1.9
2.9
2.9
22.4
8.9

1.2
2.8
0.8
23.6
6.7

22.9
22.6
22.3
28.2
10.4

4.1
3.6
1.9
24.7
12.4

4.1
3.6
1.8
24.1
8.8

4.2
22.8
25.9
8.1

4.1
26.6
26.8
10.4

2.9
25.8
27.4
8.6

20.6
23.5
27.3
13.5

3.3
23.8
27.0
14.3

4.2
24.1
26.4
9.4

4.6
5.7
8.1
2.6
...

2.8
3.5
3.5
22.1
...

2.3
3.2
1.3
22.8

24.5
23.9
23.2
29.2

4.4
3.8
2.5
23.7

4.5
3.9
2.7
22.6
...

...

...

...

املصادر :السلطات الوطنية ،وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
1بيانات  2022-2011ال تتضمن اجلمهورية العربية السورية.
2بيانات  2022-2021ال تتضمن أفغانستان.
ملحوظــات :تشــير البيانــات إىل الســنوات املاليــة لــكل مــن البلــدان التاليــة :أفغانســتان ( 21مــارس 20 /مــارس) حتــى عــام  ،2011و 21ديســمبر 20 /ديســمبر ملــا بعــده ،وإيــران ( 21مــارس 20 /مــارس) ،ومصــر
وباكســتان (يوليو/يونيــو).
بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تضــم اجلزائــر والبحريــن وجيبوتــي ومصــر وإيــران والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وعُمــان وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية والصومــال
والســودان واجلمهوريــة العربيــة الســورية وتونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة والضفــة الغربيــة وغــزة واليمــن.
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املصدرة للنفط تضم اجلزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املصدرة للنفط ماعدا بلدان الصراع وإيران تضم اجلزائر والبحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
تشمل دول جملس التعاون اخلليجي البحرين والكويت وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا املستوردة للنفط تضم جيبوتي ومصر واألردن ولبنان وموريتانيا واملغرب والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة.
يتألــف العــامل العربــي مــن اجلزائــر والبحريــن وجيبوتــي ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وعُمــان وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية والصومــال والســودان واجلمهوريــة العربيــة
الســورية وتونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة والضفــة الغربيــة وغــزة واليمــن.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى :مؤشرات اقتصادية خمتارة2022–2000 ،
( %من إجمايل الناجت احمللي ،ما مل يذكر خالف ذلك)

متوسط

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املصدرة للنفط والغاز يف منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

البلدان املستوردة للنفط والغاز يف منطقة القوقاز
وآسيا الوسطى

توقعات

2017–2000

2018

2019

2020

2021

2022

7.0
0.0
1.4
9.1

3.9
0.2
2.0
8.0

3.8
22.3
0.6
6.7

22.2
23.4
25.4
7.5

4.3
20.9
22.8
8.5

4.1
21.4
21.5
7.5

7.1
7.4
1.1
2.0
9.5

3.8
3.1
1.3
2.5
8.9

3.4
3.6
21.7
0.9
7.1

21.8
22.1
23.4
25.3
7.8

4.1
4.0
20.3
22.5
8.4

3.9
4.1
20.9
21.3
7.8

5.7
25.5
24.7
9.1

5.2
25.6
23.2
6.2

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
6.0
رصيد احلساب اجلاري
28.6
رصيد املالية العامة الكلي
22.4
التضخم (املتوسط السنوي)% ،
6.5
املصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
 1إجمايل البيانات ألذربيجان وكازاخستان وتركمانستان .وال تتوافر بيانات عن إجمايل الناجت احمللي غير النفطي بالنسبة ألوزبكستان.
البلدان املصدرة للنفط والغاز يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى :أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان.
البلدان املستوردة للنفط والغاز يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى :أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان.
5.1
27.5
21.4
2.6

48

صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠٢١

6.1
26.7
21.3
3.8

24.7
24.0
26.2
5.2

مؤشرات اقتصادية خمتارة

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى :مؤشرات اقتصادية خمتارة2022-2000 ،
( %من إجمايل الناجت احمللي ،ما مل يذكر خالف ذلك)

متوسط

2018

2019

2020

2021

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

4.7
5.5
6.3
1.4
7.2

2.2
3.0
2.7
–2.0
8.8

1.5
2.9
0.5
–3.2
6.7

–2.8
–2.6
–2.4
–8.0
10.0

4.1
3.7
1.7
–4.5
11.9

4.1
3.7
1.5
–3.8
8.6

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

4.9
6.0
9.5
3.7
6.7

0.9
2.3
6.0
–0.5
7.6

0.4
2.8
2.8
–2.0
5.4

–4.1
–3.6
–1.9
–8.3
8.0

4.5
3.9
3.6
–3.8
10.5

4.0
3.4
3.5
–3.1
8.0

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (املتوسط السنوي)% ،

4.3
4.5
–3.2
–6.0
7.4

4.6
4.7
–6.8
–6.9
7.8

3.3
3.4
–5.8
–7.3
6.6

–0.6
–0.5
–3.4
–7.6
8.0

3.6
3.6
–3.5
–7.2
8.2

4.2
4.3
–3.9
–6.5
7.7

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى2 ،1

2017–2000

توقعات

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

بلدان األسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى1

البلدان النامية منخفضة الدخل يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى2

2022

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
2.1
4.5
منه :النمو غير النفطي
–0.6
2.6
رصيد احلساب اجلاري
–5.4
1.7
رصيد املالية العامة الكلي
–2.1
–2.2
التضخم (املتوسط السنوي)% ،
24.9
12.9
املصادر :السلطات الوطنية ،وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
1بيانات  2022-2011ال تتضمن اجلمهورية العربية السورية.
2بيانات  2022-2021ال تتضمن أفغانستان.
ملحوظــات :تشــير البيانــات إىل الســنوات املاليــة لــكل مــن البلــدان التاليــة :أفغانســتان ( 21مــارس 20 /مــارس) حتــى عــام  ،2011و 21ديســمبر 20 /ديســمبر
ملــا بعــده ،وإيــران ( 21مــارس 20 /مــارس) ،ومصــر وباكســتان (يوليو/يونيــو).
تقسَّــم بلــدان وأقاليــم املنطقــة التــي يبلــغ عددهــا  32بلــدا إىل ثــاث جمموعــات (غيــر متداخلــة) ،علــى أســاس عائــدات التصديــر ومســتوى التنميــة )1( :البلــدان
املصــدرة للنفــط يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ()ME&CA OE؛ و( )2بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان متوســطة الدخــل يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى
()ME&CA EM&MI؛ و( )3البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى (.)ME&CA LIC
تتألــف البلــدان املصــدرة للنفــط يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى مــن اجلزائــر ،وأذربيجــان ،والبحريــن ،وإيــران ،والعــراق ،وكازاخســتان ،والكويــت ،وليبيــا،
وعُمــان ،وقطــر ،واململكــة العربيــة الســعودية ،وتركمانســتان ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة.
تتألــف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان متوســطة الدخــل يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى مــن أرمينيــا ،ومصــر ،وجورجيــا ،واألردن ،ولبنــان ،واملغــرب،
وباكســتان ،واجلمهوريــة العربيــة الســورية ،وتونــس ،والضفــة الغربيــة وغــزة.
تتألــف البلــدان منخفضــة الدخــل يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى مــن أفغانســتان ،وجيبوتــي ،وجمهوريــة قيرغيزســتان ،وموريتانيــا ،والصومــال ،والســودان،
وطاجيكســتان ،وأوزبكســتان ،واليمــن.
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