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طاهر كنعان

*

النظام النقدي الدولي
واالقتصاد السياسي لدول الخليج العربية

يتنــاول هذا البحث اآلثار الســلبية في اقتصــادات الدول العربية المصــدرة للنفط الناجمة عن
ّ
ويتمثل هذا الخلل باستمرار الدوالر عملة االحتياط
الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي،
فــإن ما ّ
تحققــه هــذه الــدول مــن فوائــض فــي موازيــن
قائمــا،
المركزيــة .ومــادام هــذا الخلــل
ّ
ً
ســندات في خزينة
احتياطيات لها بالدوالر تُحفظ ودائعَ أو
مدفوعاتها الخارجية ،ينتهي أغلبه
ٍ
ٍ
ً
قروضــا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنــى اقتصاد في العالم،
أي
الحكومــة األميركيــة؛ ْ
مقابــل مــردود "هزيــل" من أســعار الفائــدة المتدنيــةً ،
بدال مــن اســتثمارها في مشــاريع منتجة
عاليــة المردود من شــأنها أن ترفع مســتوى الطلــب الفعال في االقتصــاد العالمي ،وتحافظ
ضد األزمات وفقدان االستقرار.
حصنه ّ
على معدالت عالية من العمالة فيه ،وتُ ِّ
من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصالح
أن اإلنفــاق في البنى
النظــام النقــدي الدولــي ،وفــي تصميم الــدول النامية والناشــئة ،على ّ
يتفوق على اإلنفاق في المجاالت العسكرية
التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن
َّ
وتصميمهــا ،ومــن ثمة االنخراط في عملية إصالح نســق الحكمان العالمــي وتطوير النظام
النقــدي الدولــي ،والنظر جد ًيّا في مدى مالءمة انضمامها إلى "بنــك التنمية الجديدة" وبنك
"االســتثمار فــي البنى التحتية اآلســيوية" كحــ ٍّد أدنى ،والنظر كذلك في جدوى تأســيس بنك
"عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان اآلسيوية والعربية ،كح ٍّد أعلى.
*

تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصاديّة من جامعة كمربيدج.
أكادميي أردين ّ
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املاسة إىل إصالح نظام النقد والتمويل
اشتد الشعور العاملي بالحاجة ّ
الدويل منذ عام  1997إثر األزمة االقتصادية العاملية التي متركزت يف
رشق آسيا آنذاك .وشهد هذا اإلصالح مبادرات عديد ًة أحدثها اتفاق
الصني ،وروسيا ،والهند ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا (دول مجموعة
بريكس  )BRICSعىل إنشاء بنك التنمية الجديدة يف  15متوز/
يوليو  ،2014وتأسيس "بنك االستثامر يف البنى التحتية اآلسيوية"
 Asian Infrastructure Investment Bankيف  24ترشين
األول /أكتوبر  ،2014مبشاركة الهند ،وباكستان ،وأغلب دول مجموعة
جنوب آسيا ورشقها  ،ASEANوبلدان آسيوية أخرى ،وبعض الدول
العربية.
من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن رضورة مشاركة دول
الخليج العربية يف جهد إصالح النظام النقدي الدويل ،ويف تصميم
الدول النامية والناشئة ،عىل أ ّن اإلنفاق يف البنى التحتية من أجل
التنمية املستدامة ينبغي أن يتف َّوق عىل اإلنفاق يف املجاالت
العسكرية وتصميمها ،ومن مثة االنخراط يف عملية إصالح نسق
الحكامن((( العاملي وتطوير النظام النقدي الدويل ،والنظر جديًّا يف
مدى مالءمة انضاممها إىل بنك التنمية الجديدة وبنك االستثامر يف
البنى التحتية اآلسيوية كح ٍّد أدىن ،والنظر كذلك يف جدوى تأسيس
بنك "عرب إقليمي" للتنمية بني البلدان اآلسيوية والعربية ،كح ٍّد أعىل.
ويف الحالتني تكون األولوية لدعم االستثامر يف البنى التحتية ،وال سيام
ما يُلبِّي الحاجات اإلقليمية "عرب القُطرية" يف إطار التعاون والتكامل
االقتصادي العرب َّيني.

اختالل النظام النقدي الدولي الراهن
يتناول هذا البحث اآلثار السلبية يف اقتصادات الدول العربية املصدرة
للنفط ،وبخاصة دول الخليج العربية؛ نتيجة الخلل الكبري الذي مازال
يتعي اعتامدها ضمن
يعتور النظام النقدي الدويل ،واملقاربة التي ّ
السياسات االقتصادية يف هذه الدول ملعالجة السلبيات .ويتمثّل هذا
ِ
االحتياط املركزي َة للنظام
خصوصا يف استمرار الدوالر عمل َة
الخلل
ً
النقدي الدويل ،وهو أم ٌر يدفع الدول النامية والناشئة التي هي يف
أمس الحاجة إىل املوارد املالية إىل استثامرها يف التنمية ،إىل أن تصبح
ّ
 1يف هذا السياق ،نرى أ ّن الحكامنية  governanceأكرث دق ًة من "الحاكمية" التي هي
نسبة إىل "الحاكم"؛ أل ّن املطلوب هو النسبة إىل "الحكم" .فكلمة " ُحكامن" ،صيغة املبالغة
"السلطة" .زياد ًة عىل
"سلطان" التي هي صيغة مبالغة من ُ
من "ال ُحكم" ،هي قياس عىل كلمة ُ
ذلك ،نرى أ ّن الصيغة املقرتحة أبلغ يف الداللة املقصودة من كلمة "الحوكمة".
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مقرض ًة هذه املوارد ألغنى الدول يف العامل .ويساهم يف استدامة
هذا الخلل ضُ عف مكانة الدول النامية والناشئة ونفوذها يف نسقِ
املؤسسات الرئيسة
العاملي ،مبا يف ذلك
الحكامنية االقتصادية
ّ
ِّ
الحاكمة للنظام االقتصادي والنقدي العاملي؛ ما يُر ِّجح مصالح
الواليات املتحدة األمريكية والدول الصناعية الغربية األخرى عىل
مصالح املجتمع الدويل كلِّه ،فيتس ّبب ذلك بإضعاف االستقرار
يف االقتصاد العاملي ،وتعريضه لألزمات ،وتراجع معدالت النم ّو
والعاملة فيه.

ظل نسق االحتياط النقدي العاملي القائم ،نجد أ ّن البلدان
ويف ّ
النامية ذات املزايا النسبية يف رواج صادراتها؛ مثل بلدان الخليج
العربية املص ّدرة للنفط ،والصني ،ودول رشق آسيا ذات األداء
االقتصادي الرفيع ،تُحقِّق فوائض يف موازين مدفوعاتها ،فتضع
هذه الفوائض يف احتياطيات نقدية بالدوالر ،ودائ َع أو سندات
يف خزينة الحكومة األمريكية؛ ما يعني أ ّن هذه األموال ت ِ
ُضحي
قروضً ا تُق ِّدمها دول الفائض إىل االقتصاد األمرييك (أغنى اقتصاد
يف العامل) ،مقابل مردود زهيد من أسعار الفائدة املتدنية لتلك
الودائع أو السندات .يف حني أنّه كان يف إمكان تلك الدول استثامر
أموالها الفائضة يف مشاريع منتجة عالية املردود ترفع مستوى
الطلب الف َّعال يف االقتصاد العاملي ،وتحافظ عىل معدالت عالية
من العاملة فيه (توظيف القوى العاملة) ،وتساهم يف تنويع
مخاطر االستثامر حتى ت ُقلِّل ح َّدة تأث ُّر اقتصاداتها بالتقلبات
االقتصادية واملالية.
إ ّن احتفاظ دول الفائض باحتياطاتها بالدوالر يعني عمل ًّيا أنها تُ كِّن
الواليات املتحدة من استرياد السلع الحقيقية التي متثّلها صادرات
دول الفائض ،مقابل أرصدة حسابية متثّل إقراضً ا قرسيًّا يتيح للواليات
املتحدة أن تحظى باستهالك السلع الحقيقية املستوردة من بلدان
الفائض من خالل متويل هذه البلدان العجز الضخم املتنامي يف
املوازنة العامة للواليات املتحدة.

دراسات وأوراق تحليليّة
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الشكل (ب )2 -
مستوى احتياطيات العمالت األجنبية يف بلدان العامل (تريليون دوالر أمرييك)

املصدر :قاعدة بيانات البنك الدويل ،الجدول (ب  ،)1 -امللحق "ب" ،الجداول اإلحصائية.

لقد بلغت قيمة العجز يف امليزانية الحكومية العامة((( للواليات
املتحدة يف الفرتة  ،2012 – 2010ما ييل:
• 4304.2 :2010مليار دوالر =  4.3تريليون دوالر.
• 4512.5 :2011مليار دوالر =  4.5تريليون دوالر.

للطاقة (ماعدا اإلمارات العربية املتحدة) ،مقارن ًة بالدول العربية
املستوردة للطاقة ،يف الفرتة  ،2012 – 2011ما ييل(((:

الدول العربية املصدرة للطاقة

•فائض عام ( 405.2 = )2011مليار دوالر.

• 4718.3 :2012مليار دوالر =  4.7تريليون دوالر.

وقد س ّجلت قيمة العجز يف الحساب الجاري يف ميزان املدفوعات
الخارجية للواليات املتحدة خالل الفرتة نفسها ( )2012 - 2010ما ييل:

•فائض عام ( 461.1 = )2012مليار دوالر.

الدول العربية املستوردة للطاقة

•عجز عام ( – 27.8 = )2011مليار دوالر.

• 449.5 :2010مليار دوالر.
• 457.7 :2011مليار دوالر.
• 440.4 :2012مليار دوالر.

يف املقابل ،بلغت قيمة الفائض يف الحساب الجاري (تجارة السلع
والخدمات) يف ميزان املدفوعات الخارجية للدول العربية املصدرة
2 IMF, Government Finance Yearbook 2013, Table 111 (Washington: IMF, 2013).
(United States), General Government (= Central Government + Local
Government).

•عجز عام ( – 36.1 = )2012مليار دوالر.

وعىل سبيل املقارنة ،فإ ّن فائض الصني عام  2011هو  136.1مليار
دوالر ،وعام  2012هو  193.1مليار دوالر.
ُعب عنها هذه األرقام حديثةً .فخالل الفرتة
وليست الظاهرة التي ت ِّ
كانون األول /ديسمرب  2001ونهاية عــام  ،2010تضاعفت قيمة
احتياطيات العمالت األجنبية القتصادات البلدان النامية والناشئة
3

انظر الجداول واألشكال اإلحصائية يف نهاية الورقة (امللحق ب).
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ع ّدة مرات حتى بلغت مجموعة املرتاكم مع نهاية عام 2010
ما قيمته  6.1تريليون دوالر ،منها  3.5تريليون دوالر قيمة أصول
مالية يف الصناديق السيادية لتلك البلدان (انظر الشكل البياين
والجداول اإلحصائية يف امللحق "ب").

مبادرات اإلصالح
في النظام النقدي الدولي
ما الذي فعلته مجموعة الصني ودول رشق آسيا؟ وما الذي امتنعت
من فعله مجموعة الدول العربية التي لديها فوائض مالية ،بشأن
تحرير نظام النقد والتمويل العاملي من هيمنة الدوالر بوصفه عملة
االحتياطي العاملي املركزية ،وبشأن توجيه فوائضها لالستثامر يف
بدل من تركها قروضً ا
تنمية املنطقة التي تنتمي إليها كِ َل املجموعتنيً ،
تتأكَّل يف بنوك الغرب؟
إ ّن تحرير نظام النقد والتمويل العاملي من هيمنة الدوالر عملة
االحتياطي العاملي املركزية ٌ
هدف ما برح املجتمع الدويل يسعى
لتحقيقه منذ األربعينيات من القرن العرشين ،حني اقرتح عامل
االقتصاد كينز تغيري طبيعة االحتياطي باتفاق أقطار العامل عىل عملة
بدل من عمالتهم املحل َّية ،كلّام دعت الحاجة
جديدة يُتعهد بقبولها ً
إىل ذلك.

وعىل أساس هذه الفكرة جرى تصميم وحدات نقدية باسم "حقوق
السحب الخاصة" يُصدرها صندوق النقد الدويل لتصبح عمل ًة دولي ًة
َّ
هزيل ج ًدا؛ أل ّن صندوق
مقبول ًة عامل ًّيا .لك ّن تطبيق هذه الفكرة كان ً
النقد الدويل مل يُصدر هذه العملة إال يف مناسبات قليلة ،وحتى يف
هذه املناسبات كانت الدول الغنية هي التي تستحوذ عىل أغلب
املبالغ املصدرة .ولذلك بقيت حاجة قامئة ومل َّحة إىل عملة دولية
محل الدوالر ،وال تكون مؤهل ًة إليجاد السيولة النقدية التي
تحل ّ
ّ
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تحتاج إليها األقطار لتسيري التجارة الدولية فحسب  -وهي الوظيفة
املطلوبة من نظام متويل عاملي رفيع الكفاءة  -بل تكون قادر ًة أيضً ا
حل مشكالت عاملية مستعصية؛ مثل الفقر والتلوث
عىل املساهمة يف ّ
البيئي ...إلخ.
املاسة إىل إصالح نظام النقد والتمويل
اشتد الشعور العاملي بالحاجة ّ
الدويل تحت تأثري األزمة االقتصادية العاملية التي متركزت يف رشق
آسيا عام  .1997حينئذ عمدت اليابان إىل إطالق مبادرة إصالحية
متمثّلة مبرشوع لتأسيس "بنك النقد اآلسيوي" برأس ما ٍل ابتدايئ
بقيمة  100مليار دوالر تُقدمه اليابان .وكان هدف هذا الصندوق
تزويد البلدان اآلسيوية باملوارد املالية التي تحتاج إليها هذه البلدان
السالفة الذِّكر .لك ّن
يك تتعاىف اقتصاداتها من آثار األزمة االقتصادية َّ
صندوق النقد الدويل ،بضغط من الواليات املتحدة ،نجح يف أن يكون
مصري هذه املبادرة هو اإلخفاق.

مبادرة تشانغ ماي
مل تيأس اليابان بسبب إحباط مرشوع "بنك النقد اآلسيوي" ،فهي
ما لبثت أن أطلقت ،مع الدخول يف األلفية الثالثة ،مبادر ًة ثاني ًة من
أجل إقناع تج ُّمع دول جنوب رشق آسيا الذي يض ُّم عرش دول؛ هي
بروين دار السالم ،وكمبوديا ،وإندونيسيا ،والوس ،وماليزيا ،وماينامر،
والفلبني ،وسنغافورة ،وتايلند ،وفييتنام ،بأن تتضامن مع الدول الثالث
يلتقي
اآلسيوية األخرى؛ وهي الصني ،واليابان ،وكوريا الجنوبية ،وأن
َ
الجميع يف مدينة شيانغ ماي يف تايلند إلطالق املبادرة التي تحمل
اسم املدينة التايلندية "شيانغ ماي".
شكَّلت مبادرة "شيانغ ماي" نــوا ًة لرتتيبات تعاون إقليمي بني
الدول املذكورة (دول اآلسيان  )3 +يهدف إىل االرتقاء بقدراتها
االقتصادية عىل التعامل مع األزمات التمويلية ،وإىل تحويل مفهوم
إدارة الفوائض واستخدامها من اإلطار النقودي إىل اإلطار التنموي.
كل دولة من دول "اآلسيان "3 +
ومبوجب هذه املبادرة تعهدت ّ
بديل من االحتفاظ
باالحتفاظ بعمالت الدول األخرى يف املجموعة ً
باحتياطيات بعملة الدوالر تودع يف الواليات املتحدة والدول الغربية،
وبذلك تبقى االحتياطيات التي تراكمها دول املجموعة ضمن اإلقليم
الذي يجمعها ،وتكون عىل استعداد لتقديم قروض منها من أجل
دعم االستهالك واالستثامر يف دول اإلقليم نفس ِه بدلً من إقراضها
للدول الغنية يف الغرب لدعم عجز موازنات هذه الدول.
كل من دول املجموعة بعمالت
بنا ًء عىل ذلك يكون احتفاظ ّ
احتياطية لدول أخرى يف املجموعة مبنزلة فتْح لتسهيالت ائتامنية
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بقيمة هذه االحتياطيات تُتاح للدول املصدرة للعمالت التي تتكون
كل دولة يف املجموعة عىل
منها االحتياطيات .بعبارة أخرى تكون ّ
استعداد إلقراض دول أخرى من املجموعة حني تحتاج إىل قروض
مت ّول بها استرياداتها من دول املجموعة ،ضمن سقْف االحتياطيات
التي تحتفظ بها الدول األخرى يف املجموعة بعملة الدولة املقرتضة.
ويصف عامل االقتصاد جوزف ستيغلتز طريقة عمل مفرتضة ملبادرة
شيانغ ماي عىل أساس أن تقوم الدول املشاركة يف "اتفاقية عملة
معي من املساهمة يف صندوق جديد
االحتياط الجديدة" بتقديم قدر ّ
لالحتياط العاملي سنويًّا ،وتقوم سلطة النقد املنشَ أة لهذا الغرض ،يف
الوقت نفسه ،بإصدار عملة جديدة؛ فتكون قيمة اإلصدار مكافئ ًة يف
قيمتها للعمالت االحتياطية املحتفَظ بها يف الصندوق املذكور.
ويف عام  ،2010جرى تطوير املبادرة وصــارت ت ُعرف بـ "مبادرة
شيانغ ماي للتعاون املتعدد األطـراف" Chang Mai Initiative
 Multilateralizationيف إطار اتفاقية رسمية تلتزمها الدول العرش
يف تج ّمع دول جنوب رشق آسيا مع الصني ،واليابان ،وكوريا الجنوبية
(دول اآلسيان  .)3+وبالنظر إىل أ ّن العمالت االحتياطية املحتفظ بها
تكون ضمن البنوك املركزية لدول املجموعة ،فإ ّن هذه االتفاقية
مازالت ت ُرى بعيد ًة من املفهوم األصيل لصندوق النقد اآلسيوي
ٍ
جديد لالحتياطي النقدي العاملي .فليك
الهادف إىل تكوين نسقٍ
يتعي عىل صندوق النقد اآلسيوي القيام بوظائف
ينجح هذا املفهومّ ،
مؤسسة تقوم
البنك املركزي األعىل لدول املجموعة .بيد أ ّن إنشاء ّ
بالوظائف املتعلّقة مبثل هذا البنك املركزي األعىل ليس باألمر اليسري،
ألنه يتطلب جهازًا إداريًّا بالغ الكفاءة واالمتياز ،يحظى أفراده ،إضاف ًة
إىل الكفاءة والنزاهة ،بالتزام شديد لرؤية مستقبلية تضمن نجاحه يف
تحقيق األهداف التي أُنشئ من أجلها.

بنك التنمية الجديدة
كثّفت الصني ،خالل الفرتة  ،2014 - 2013جهدها لتعزيز مكانتها يف
االقتصاد الدويل ،واملكانة االقتصادية ملجموعة دول بريكس .وشمل
هذا الجهد لقاء قمة بني رؤساء الدول الخمس يف نيودلهي عام ،2012
ولقاء القمة يف "دوربان" عام  ،2013وانتهى إىل اتفاق الدول الخمس
يف هذه املجموعة؛ وهي الربازيل ،وروسيا ،والهند ،والصني ،وجنوب
أفريقيا ،عىل إنشاء بنك التنمية الجديدة .وأعلنت االتفاقية املنشئة
لهذا البنك يف مدينة فورتاليزا الربازيلية يف  15متوز /يوليو .2014
املؤسسة للبنك
وتعب اتفاقية البنك يف صدارتها عن اقتناع الدول ّ
ّ
مؤسسة مالية دولية لإلقراض تعكس العالقات
بــرورة إنشاء ّ
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التعاونية يف ما بينها وتنشئ إدار ًة قوي ًة لتنمية الجانب االقتصادي
من تعاونها .وتنبثق هذه الرضورة من الصعوبات التي تواجهها
الدول الناشئة يف الحصول عىل التمويل الالزم لردم الفجوات الواسعة
يف بناها التحتية وتلبية حاجاتها األخرى للتنمية املستدامة .لذلك
نصت فقرات االتفاقية املتعلقة بـ "األهداف واملهامت" عىل أ ّن البنك
ّ
سوف يقوم بتعبئة املوارد لتمويل مشاريع البنى التحتية وغريها من
مشاريع التنمية املستدامة يف البلدان النامية والناشئة ،عىل نح ٍو
مؤسسات التمويل ،سواء كانت متع ّددة
مك ِّمل للجهد الذي تقوم به ّ
األطراف أو إقليميةً؛ من أجل النمو العاملي والتنمية.
وتنص االتفاقية عىل أ ّن عضوية بنك التنمية الجديدة مفتوحة لسائر
ّ
دول يف حاجة إىل االقرتاض ،أو يف
أعضاء األمم املتحدة ،سواء كانت ً
غري حاجة إىل ذلك .وتعلن االتفاقية أ ّن رأس املال االبتدايئ للبنك هو
 50مليار دوالر كرأس مال مدفوع من أصل  100مليار دوالر كرأس
املؤسسة للبنك يف حصص
رصح به .وتشرتك الدول الخمس ّ
مال م َّ
متساوية من رأس املال ،ويستطيع البنك عىل أساس رأس املال
املذكور تقديم قروض بقيمة  34مليار سنويًّا .وبانضامم دول أخرى
إىل اتفاقية البنك تكون القوة التصويتية للمساهمني الجدد من دول
املؤسسة ،مالمئ ًة ألسهمها
العامل ،كام هو الشأن بالنسبة إىل الدول ّ
املشاركة بها يف رأس املال.

بنك االستثمار في البنى التحتية اآلسيوية
أعلنت الصني يف  24ترشين األول /أكتوبر  2014عن تأسيس بنك
االستثامر يف البنى التحتية اآلسيوية ،ووجهت الدعوة إىل عدد كبري
مؤسسات التمويل
من الدول للمساهمة فيه ،إرصا ًرا عىل تحدي ّ
الدولية التي تسيطر عليها الواليات املتحدة ،بعد أن أعلنت عن نيتها
تأسيس هذا البنك عام  .2013ومل تقترص الدعوة إىل املساهمة يف
ذلك البنك عىل الدول اآلسيوية؛ مثل أسرتاليا ،وإندونيسيا ،وكوريا،
الجنوبية ،بل شملت أيضً ا ع ّدة دول أوروبية .لك ّن الواليات املتحدة
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مارست ضغوطًا عىل البلدان املذكورة نتج منها امتناع هذه الدول
عن املشاركة يف البنك املذكور .ومن الدول الكبرية ،بقيت الهند
وحدها مستعد ًة للمشاركة يف حفل تأسيس البنك يف  24ترشين
األول /أكتوبر  .2014ومن املتوقع أن تنضم إليها تسعة بلدان من
مجموعة جنوب آسيا ورشقها ماعدا إندونيسيا((( ،وكذلك منغوليا،
وأوزباكستان ،وكازخستان ،ورسيالنكا ،وباكستان ،ونيبال ،وبنغالديش،
إضاف ًة إىل دول عربية ،هي :عامن ،والكويت ،وقطر .وغابت عن
املساهمة حتى اآلن دول كبرية؛ مثل أسرتاليا ،وكوريا الجنوبية.
يبلغ رأس املال التأسييس لهذا البنك  50مليار دوالر يُؤ َّمل رفعه إىل
 100مليار .وتغطي مساهمة الصني القسم األكرب من رأس املال.
ومع بلوغ رأس املال القيمة املذكورة ،يصبح معادلً لنحو ثلثي
قيمة رأس مال بنك التنمية اآلسيوية الذي يبلغ  165مليار ،والذي
كل من الواليات املتحدة واليابان.
تع ُّده الصني واق ًعا تحت نفوذ ّ
وسوف يركز البنك يف البداية عىل إنشاء "طريق حرير جديدة"
قامئة عىل تصور الرئيس الصيني شاي جينبنغ  Jinping Xiملرشوع
مثل) ،تربط الصني
طموح هو إنشاء طرق مواصالت (سكة حديد ً
بأوروبا من خالل بغداد.

إ ّن تركيز بنك التنمية الجديدة وبنك االستثامر يف البنى التحتية
اآلسيوية له ما ي ّربره ،من جهة أ ّن البنى التحتية يف أغلب ّية الدول النامية
ميض عقود طويلة عىل إنشائها؛ ما يجعل
تعاين التأكُّل واالندثار بعد ِّ
ماس ًة إىل الصيانة وإعادة التأهيل حتى ميكنها ،مع مشاريع
حاجتها ّ
البنى التحتية الجديدة ،تلبية الحاجات املستقبلية للخدمات التي
يقوم عليها النم ّو االقتصادي املستدام .ويف الوقت الراهن ،يُشكِّل
نقصان البنى التحتية يف الصني والبلدان الناشئة األخرى أحد أش ّد
كوابح النم ّو االقتصادي يف هذه البلدان؛ وذلك أل ّن توافر اإلمدادات
 4اعتذرت إندونيسيا عن عدم املساهمة ،استنادًا إىل أنّها يف طور تغيري حكومي داخيل
مينعها من اتخاذ قرار يف هذا الشأن.

العدد 14
أيار  /مايو 2015

املعتمدة من الطاقة الكهربائية هو يف صدارة رشوط الجدوى والنجاح
بالنسبة إىل املشاريع اإلنتاجية التي تحتاج إليها .ومن مثة ،فهو أحد
يعتني
الحوافز الرضورية للمبادرات االستثامرية .وباملنطق نفسه لن
َ
املزارعون بإنتاج محاصيل ال ميكن إيصالها إىل أسواق املستهلكني عرب
الطرق ووسائط النقل.
وباستثناء اليابان ،وسنغافورة ،وهونغ كونغ ،تعاين البلدان اآلسيوية
نقصا يف البنى التحتية .ويُق َّدر التمويل املطلوب إلنشاء البنى التحتية
ً
التي يحتاج إليها التطوير الحرضي املتوقع يف هذه البلدان حتى
عام  2025بنحو  11تريليون دوالر .يف حني تفيد بعض التقديرات
أ ّن املوازنات الوطنية للعدد األكرب من البلدان النامية يف مجموعها
ال تستطيع أن تخصص أكرث من ألف مليار دوالر سنويًّا لالستثامر يف
البنى التحتية .لذلك فإ ّن املبالغ املعلن عنها ،بوصفها رؤوس أموال
للمؤسستني املاليتني الجديدتني ،ال تكاد تقرتب من قيمة التمويل
ّ
املطلوب لتلبية تلك الحاجات .إال أ ّن رؤوس األموال املذكورة ت ُشكِّل
الرافعة الرضورية للمبالغ التي ينبغي تعبئتها لألهداف املشار إليها(((.
املؤسستني املاليتني الدوليتني الجديدتني
وليس من املبالغة وصف ّ
بأنهام نوع جديد من البنوك ،وال يكون ذلك يف سياق إصالح النظام
"النقدي" الدويل فحسب ،بل يف سبيل إقامة نظام "اقتصادي" عاملي
تصميم دول ًّيا عىل أ ّن اإلنفاق يف
جديد .وهذه أ ّول مرة نرى فيها
ً
البنى التحتية من أجل التنمية املستدامة ينبغي أن تكون له األولوية،
وأن يتفوق عىل اإلنفاق يف املجاالت العسكرية .فاالستثامر يف التوسع
الحرضي ،وتشييد الطرق ،والسكك الحديد ،وأنابيب النفط والغاز،
واملوانئ ،والجسور ،واألنفاق ،وأبراج االتصاالت ،وشبكات اإلنرتنت،
وغريها من البنى التحتية ،قد تصل كلفته إىل ألفي مليار دوالر سنويًّا،
مقارن ًة بقيمة اإلنفاق الجاري يف التسلح املقدر حاليًّا مببلغ  1.7ألف
مليار دوالر سنويًّا((( .ويؤيّد شانغ جني واي  Sang-jin Weiكبري
املؤسستني
االقتصاديني يف بنك التنمية اآلسيوية وجهة نظر مفادها أ ّن ّ
الجديدتني قادرتان عىل املساعدة يف تغطية حاجات املنطقة للبنى
التحتية الجديدة وإعادة تأهيل البنى القامئة ،إذ يبلغ عجز التمويل
عن تلبية تلك الحاجات نحو  8تريليونات دوالر ،األمر الذي يُ ِّبي
املؤسستني الجديدتني(((.
حاج ًة مل َّح ًة يف آسيا إىل ّ
5 Parag Khanna, "New BRICS Bank a Building Block of Alternative World
Order," 18/ 7/ 2014, at:
http://www.huffingtonpost.com/parag-khanna/new-brics-bank_b_5600027.html
 6املرجع نفسه.
 7املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
النظام النقدي الدولي واالقتصاد السياسي لدول الخليج العربية

إصالح الحكمانية
في االقتصاد الدولي
إ ّن مبادرة الصني ،والدول النامية والناشئة املتحالفة معها عىل إقامة
بنك االستثامر يف البنى التحتية اآلسيوية ،وكذلك بنك التنمية الجديدة
ملجموعة بريكس ،متثّل يف جانب من حوافزها ،ر ّدة فعل لهذه الدول
املؤسسات التمويلية الدولية
عىل إخفاقها يف إدخال اإلصالح عىل ّ
القامئة ،وهي البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،وبنك التنمية
اآلسيوية؛ من أجل التحرر من هيمنة الواليات املتحدة والدول
الغربية ،ومن مث ّة يرتفع نفوذ الصني ونفوذ تلك الدول اآلسيوية.
وبنا ًء عىل ذلك" ،تُشكّل هذه املبادرة أ ّول محاولة دولية جدية لتحدي
النظام النقدي الدويل الذي أُنشئ يف بريتون وودز Bretton Woods
التحسن الذي ستدخله هذه
قبل 70عا ًما ،ومن غري الواضح مدى
ّ
املؤسسات الجديدة عىل مصالح الدول املنض َّمة إليها ،وعىل نظام
ّ
(((
نسق الحكامنية العاملي"  ،لكن من املؤكَّد أ ّن أحد حوافز تطوير
مؤسسات دولية جديدة تراعي مصالح
النظام النقدي الدويل بإنشاء ّ
الدول النامية والناشئة هو تلكُّؤ الواليات املتحدة والدول الغربية يف
مؤسسات بريتون وودز (صندوق
تغيري أنساق الحكامنية املطبقة يف ّ
النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل) ،وهو ما مينح البلدان النامية
والناشئة واالنتقالية Developing, Emerging, and Transition
املؤسسات.
 Countriesق َّو ًة تصويتي ًة أكرب يف إدارة هذه ّ
وكانت مجموعة العرشين يف اجتامع القمة للمجموعة يف
بيتسربغ  Pittsburghعام  2009قد دعت البنك الدويل إىل إعادة
تخصيص  %3من القوة التصويتية يف إدارة البنك ملصلحة الدول
النامية ،والناشئة ،واالنتقالية ،ودعت كذلك صندوق النقد الدويل إىل
إعادة تخصيص  %5من القوة التصويتية يف إدارة الصندوق ملصلحة
أي
هذه الدول .وبعد خمسة أعوام من هذه التوصية مل يحدث ّ
تغيري يُذكر للعمل بهاتني التوصيتني .ويف واقع الحال ظلّت مجموعة
الدول األوروبية الخمس الكربى (أملانيا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة،
وإيطاليا ،وإسبانيا) تحظى يف صندوق النقد الدويل بق َّوة تصويتية
 8ذلك وفق تعبري ماثيو غودمان  Matthew Goodmanالباحث يف مركز الدراسات
اإلسرتاتيجية والدولية يف واشنطن .ويف هذا السياق ،يقول فاي جيانغو  Wei Jiangoالذي
شغل نائب وزير التجارة يف الصني" :ميكنك أن تنظر إىل هذا املوضوع كام لو كان لعبة كرة
السلة تحرص فيها الواليات املتحدة عىل السيطرة عليها ،وعىل رشوطها ،من جهة مدة املبادرة،
وساحة امللعب ،وعلو السلة ،وغري ذلك من الرشوط التي تالمئها؛ من أجل إخراج الصني من
اللعبة" ،انظر:
Financial Times, 22/ 10/ 2014.
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لكل دوالر من الناتج الوطني للمجموعة؛ أي ما يعادل ثالثة أضعاف
ّ
لكل دوالر من الناتج الوطني بالنسبة إىل مجموعة
القوة التصويتية ّ
دول بريكس الخمس (الصني ،والهند ،وروسيا ،والربازيل ،وجنوب
أفريقيا)(((.
بتعبري آخر ،إ ّن مبادرات من قبيل إقامة بنك التنمية الجديدة ،وبنك
املؤسسة كام
االستثامر يف البنى التحتية اآلسيوية ،وعضوية البلدان ّ
أساسا
هو الشأن بالنسبة إىل البلدان املدعوة إىل املشاركة  -وهي ً
من البلدان النامية والبلدان الناشئة  -متثّل طموح الصني إىل إنشاء
صيني منافس لنسق بريتون وودز ،وإحــال منطقة
نسق ما ٍّيل
ٍّ
محل منطقة الدوالر ،وتشجيع
للرمننبي ( renminbiالعملة الصينية) ّ
بدل من الدوالر .ووفق تقارير
استخدامها بوصفها عمل ًة احتياطيّ ًة ً
مودي  Moody'sشملت مثل تلك املبادرات إصدار سندات بالعملة
الصينية خارج الحدود  offshoreبلغت قيمتها يف التسعة أشهر األوىل
من عام  2014نحو  451مليار رمننبي ،مقابل  376مليا ًرا عام .2013
رصح رئيس بنك الصادرات واملستوردات الذي متلكه الواليات
وقد ّ
مؤسسات التمويل الصينية أنفقت خالل سنتني فقط
املتحدة بأ ّن ّ
ما قيمته  670مليار دوالر من القروض والضامنات ،مقارن ًة مببلغ
 590مليونًا من القروض والضامنات أنفقها البنك األمرييك خالل مثانية
عقود(.((1
يقل شعور روسيا بــرورة التغيري عن شعور الصني .ففي
وال ّ
رصح الرئيس الرويس فالدميري بيوتن بأ ّن توحيد عملة
عام ّ ،2009
االحتياط التي ميثّلها الدوالر أصبحت خط ًرا عىل االقتصاد العاملي.
يف حني أ ّن استعامل العمالت الوطنية يَ ُح ّد من املخاطر .كام أ ّن
استعامل الروبل يشجع عىل قيام صناعات وطنية تستطيع املزاحمة
يف التجارة الدولية .ويف هذا السياق ،اتفق املرصفان املركزيان يف
روسيا والصني ،يف آب /أغسطس  2014عىل مسودة تبادل العمالت
 ،Currency Swapعىل نح ٍو يُتيح للبلدين التوسع يف االتجار املعتمد
عىل العمالت الوطنية ،ويقلِّل االعتامد عىل الدوالر يف املدفوعات
التجارية .وتحت تأثري العقوبات الغربية ،أعلن بوتني يف ترشين الثاين/
نوفمرب  2014أ ّن هدف روسيا هو أن تبيع النفط والغاز الذي تنتجه،
تنهي احتكار الدوالر لتجارة
مقابل الروبل عىل املستوى العاملي ،وأن َ
الطاقة الذي ما برح يلحق الرضر باالقتصاد الرويس.
9 Financial Times, 4/ 11/ 2014.
10 Financial Times, 30/ 10/ 2014.
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إ ّن يف التطورات السابقة ِ
الذكر يف املشهد االقتصادي الدويل إرهاصات
تهب عىل نظام النقد الــدويل .وأحد
متعلّق ًة برياح تغيري قوية ُّ
الدوافع لقوة هذه الرياح هو يأس دول بريكس (الصني ،والهند،
وروسيا ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا) ،وكربيات الدول النامية والناشئة
األخرى يف العامل من إقناع الدول املهيمنة عىل صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،برضورة العمل الجدي عىل تغيري نسق الحكامنية
مؤسسات بريتون وودز ،بطريقة متنح ق َّو ًة تصويتي ًة أكرب للبلدان
يف ّ
النامية والناشئة ،عىل نح ٍو يكون مالمئًا للوزن املتنامي القتصاداتها يف
مختلف أنحاء العامل.
وال يكاد يكون مث َّة شك يف أ ّن االقتصادات الناشئة هي حاليًّا قادة
النمو االقتصادي يف العامل .فلقد ب َّينت أحدث دراسات صندوق النقد
الدويل يف استرشاف االقتصاد العاملي IMF Economic Outlook
أ ّن مجموع الناتج الوطني املتحقّق يف أكرب سبعة بلدان من البلدان
الناشئة ،مقارن ًة بالقوة الرشائية للدوالر purchasing power
 ،parityهو أكرب من مجموع الناتج الوطني املتحقّق يف سبعة
بلدان متقدمة تُ َع ّد القائدة لالقتصاد العاملي؛ وهي كندا ،وفرنسا،
وأملانيا ،وإيطاليا ،واليابان ،واململكة املتحدة والواليات املتحدة .ويف
السياق أضحى قرار البلدان الناشئة إنشاء بنك للتنمية خاص
هذا ِّ
بها مفهو ًما ،وكذلك إنشاء آليات لتوحيد احتياطاتها من العمالت
األجنبية لتقليل اعتامدها عىل صندوق النقد الدويل يف األزمات.
دروسا من تعامل صندوق النقد الدويل مع
لقد أخذت دول بريكس ً
دول االتحاد األورويب .ففي بداية األزمة التي أمل َّت باالقتصاد األورويب،
استجاب صندوق النقد الدويل يف البداية لطلبات املجموعة األوروبية
والبنك املركزي األورويب ،واض ًعا برنام ًجا لإلنقاذ .لكنه ما لبث أن أخذ
يتشدد يف رشوطه وال سيام يف ما يخص مديونية اليونان ومشكالتها
املرصفية ،وأيضً ا يف ما يتعلق باإلصالح االقتصادي يف الدول األوروبية
األخرى .وقد أثبت هذا السلوك أهمية صندوق النقد الدويل اإليجابية
من جهة ،لكنه ع ّمق شكوك البلدان الناشئة يف إمكان حصولها عىل
القيمة الالزمة والكافية من قروض صندوق النقد الدويل من جهة
املؤسسة.
أخرى ،مقارن ًة بقيمة الرشوط التي ستفرضها عليها هذه ّ

دول الخليــج العربية وإصــاح الحكمان
في االقتصاد الدولي :التح ّديات وال ُفرص
عـــي كــاتــب هــذه الــســطــور إىل
يف آب /أغسطس ُ ،2013د َ
املشاركة يف مؤمتر يف بيجنغ نظَّمه معهد شونغيانغ للدراسات
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املالية  Chongyang Institute for Financial Studiesيف
جامعة رينمني  ،Renmin Universityوق ّدم فيه مداخل ًة بعنوان
"تحديات التنمية يف الصني ومجاالت التعاون املايل عرب اإلقليمي
بني الصني وبلدان الخليج العربية والبلدان العربية األخرى" .وكان
محور هذه املداخلة رضورة تطوير مبادرة يف املجال التنموي تكون
موازي ًة ملبادرة شيانغ ماي يف املجال النقدي ،وذلك بالسعي إلقامة
بنك عرب إقليمي للتنمية يض ّم يف عضويته دول رشق آسيا وجنوبها
(اآلسيان) ،إضاف ًة إىل دول ثالث هي :الصني ،واليابان ،وكوريا
الجنوبية ،من جهة ،ويض ّم دول الخليج العربية ،والدول العربية
األخرى يف الرشق العريب وشامل أفريقيا ،من جهة أخرى .ويكون
هدف هذا البنك إعادة توجيه الفوائض املالية للدول األعضاء نحو
االستثامر املبارش يف هذه الدول ويف البنيات التحتية التي تربط بينها،
وقد القت هذه الفكرة استحسانًا كب ًريا من املشاركني الصينيني يف
ذلك املؤمتر.
إ ّن التطورات التي شهدها عام  2014ووصفناها آنفًا ،تجعل الدول
خصوصا ،تواجه تح ّديًا تاريخ ًّيا
العربية عمو ًما ،ودول الخليج العربية
ً
لتحصني استقاللها السيايس واالقتصادي عىل األمد الطويل واستدامته؛
وذلك من خالل قيامها مبا يجب عليها من مسؤوليات تجاه شعوبها،
وتجاه البرشية ب ُحكم ما استخلفها الله تعاىل عليه من القسم األعظم
من مخزون الطاقة يف العامل .وإ ّن االستجابة لهذا التحدي التاريخي
ال تكون إال باالنخراط يف عملية إصالح نسق الحكامن العاملي وتطوير
النظام النقدي الدويل وفق مقتضيات املصلحة املشرتكة لشعوبها
واملجتمع الدويل بأجمعه .ث ّم إ ّن محور اإلصالح والتطوير املطلوب،
مؤسسية ودعمها تعيد توجيه
كام تقدم بيان ذلك ،يتمثّل بخلق أوعية ّ
الفوائض املالية الضخمة املتحقّقة يف موازين مدفوعاتها الخارجية
خصوصا ،وعمران سائر بلدان
نحو االستثامر يف عمران البلدان العربية
ً
العامل النامي عمو ًما .وال حاجة إىل تأكيد أ ّن مردود هذا االستثامر
سيكون أكرب من ذلك املردود "الهزيل" (إن وجد) الناتج من تجميد
تلك الفوائض يف األرصدة وسندات الدين املتاحة يف الوقت الراهن.
وعىل مستوى القرار السيايس العميل ،يرتتب عىل دول الخليج العربية
النظر يف مالءمة انضاممها إىل بنك التنمية الجديدة وبنك االستثامر يف
البنى التحتية اآلسيوية كح ٍّد أدىن ،والنظر إضاف ًة إىل ذلك ،يف تأسيس
البنك عرب اإلقليمي للتنمية بني البلدان اآلسيوية والعربية كح ٍّد
أعىل .ويف الحالتني يكون من أولوية األهداف التنموية لذلك القرار
االستثام ُر يف البنى التحتية وخدمات املرافق العامة ،سواء ما يعالج
منها تأكُّل هذه البنى والخدمات ونقصانها داخل تلك البلدان ،أو ما
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يُل ِّبي الحاجات اإلقليمية عرب القُطرية التي يتطلبها التعاون والتكامل
االقتصادي العريب لبلوغ أهدافه.

الملحقات

ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل دراسة صدرت عام  2013عن البنك
الدويل بعنوان "البنى التحتية والعاملة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا"
تعطي توقعات لحاجة بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مبا فيها
البلدان العربية ،إىل البنى التحتية من أجل التنمية املستدامة ،وتبحث
يف تأثري االستثامر يف تطوير البنى التحتية لتلبية الحاجات املتوقَّعة
الناجمة عن النم ّو االقتصادي ،وتوليد فُرص العمل للتعامل مع األعداد
الكبرية من السكان الذين يُتوقَّع دخولهم سوق العمل خالل العقود
املقبلة( .((1وتعرض الدراسة اآلثار اإليجابية املبارشة لذلك االستثامر يف
العاملة وال سيام إذا ُروعي يف تنفيذ هذا االستثامر اعتامد التقانات
الكثيفة االستعامل لقوة العمل .وتعرض أيضً ا اآلثار غري املبارشة الطويلة
األمد يف معدالت النم ّو االقتصادي ومستويات العاملة.
وتشري توقعات الدراسة املذكورة إىل أ ّن آثار االستثامر يف البنى التحتية
الطويلة األمد (املبارشة وغري املبارشة) يف معدل النم ّو االقتصادي
عب عنها بعامل مرونة يختلف من بلد إىل آخر ،ويف بلدان املنطقة
يُ ّ
(((1
العربية  ،ت ُق َّدر زيادة معدل النم ّو االقتصادي بنقطة مئوية واحدة
مثل) تتطلب زيادة األصول القامئة يف البنى التحتية
(من  %5إىل ً %6
بنحو  ،((1(%8.7ويتبع تلك اآلثار أث ٌر يف العاملة؛ إذ ت ُق ّدر الدراسة أ ّن
زيادة نقطة مئوية واحدة عىل معدل النم ّو االقتصادي للمنطقة
العربية عىل امتداد عرش سنوات تؤ ِّدي إىل إحداث نحو  9مليون
فرصة عمل جديدة ،أو حواىل مليون فرصة عمل سنويًّا.

الملحق (أ)
حاجات االستثامر يف تطوير البنى التحتية للبالد العربية

وتُق ّدر الدراسة أنّه لو حدث مثل ذلك االستثامر خالل العقد املايض،
لرتتبت عليه زيادة يف معدل النم ّو ويف عدد فُرص العمل الناتجة منه
فعل بنحو  .%30أ ّما يف املستقبل ،فإ ّن تكلفة صيانة
تفوق ما حدث ً
البنى التحتية القامئة ،وإعادة تأهيلها ،وإنشاء البنى التحتية الجديدة،
وفق متطلبات استدامة التنمية يف هذه البلدان حتى عام  2020ت ُق َّدر
بنحو  106مليار دوالر ،أو ما يعادل  %6.9من متوسط الناتج الوطني
الخام لبلدان املنطقة خالل هذه الحقبة ،عىل غرار ما هو موضح يف
امللحق املوايل(.((1
11 Estache, A., et. al, Infrastructure and Employment Creation in the Middle
East and North Africa (Washington: The World Bank, 2013).
 12تض ّم أقطار الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وفق استعامل البنك الدويل ،األقطار
العربية وإيران ال غري؛ لذلك آثرنا تسميتها "املنطقة العربية".
 13املرجع نفسه ،ص .xxiv
 14يستند امللحق "أ" املتعلّق بحاجات االستثامر يف تطوير البنى التحتية للبالد العربية إىل:
Diogo Ives, et. al, "Infrastructure Investments in the Middle East and North
;Africa," Model United Nations Journal (2013), pp. 308 - 362
Estache, A., et. al.

إ ّن االستثامر يف البنى التحتية يؤث ّر تأث ًريا عميقًا يف األداء التنموي
لالقتصاد .فمن جهة ،تساهم الخدمات الناتجة من البنى التحتية؛ مثل
الطرق ،واملدارس ،واملستشفيات ،وأنظمة االتصاالت ،وإمدادات الطاقة
الكهربائية واملياه ،وأنظمة الرصف الصحي ،يف االرتقاء مبستوى املعيشة،
واإلعداد الرتبوي للمواطنني ،وتأهيلهم لسوق العمل ..إلخ .ومن جهة
أخرى ،يؤ ّدي تنفيذ مشاريع البنى التحتية إىل توليد فُرص عملٍ مصاحبة
ملبارشة عملية التنفيذ ،إضاف ًة إىل فُرص عملٍ مصاحبة للخدمات الناتجة
من البنى التحتية .فإذا أخذنا الطرق واملواصالت مثالً  ،وجدنا أ ّن
رفاهية أ ّي مجتمع ومستوى التنمية فيه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأنساق
الحركة واالنتقال املوضوعة يف ترصفه ،بالنظر إىل ما لهذه األنشطة من
أهمية يف تقريب األسواق وبيئات األعامل؛ ومن مثة تسهيل التجارة
وتشجيع االستثامر يف ما بني مواقعها الجغرافية املختلفة .وعىل النقيض
َدن نوعيتها إىل الح ّد من األنشطة
من ذلك يؤ ِّدي نقص البنية التحتية وت ِّ
االقتصادية واملساهمة يف تعميق حالة الفقر يف املجتمع .فالطرق،
وسكك الحديد ،واملطارات ،واملوانئ ،كلّها رضورات حيوية من أجل
حركة السلع والخدمات يف ما بني املواقع ،واألمكنة ،واملواطن املختلفة.
أي بلد يف التجارة الدولية عىل نوعية البنى
وتعتمد درجة مشاركة ّ
التحتية املتاحة لخدمة املوارد االقتصادية ملا لها من تأثري يف تكاليف
إيصال املنتوجات إىل طالبيها .وقد بيّنت دراسات البنك الدويل يف
هذا الشأن أ ّن ارتفاع تكاليف النقل يشكل حاج ًزا يحول دون التجارة
الدولية أكرث من التعريفات الجمركية املط ّبقة يف أغلب البلدان.
كام أشارت هذه الدراسات إىل القيمة الضخمة لحاجات االستثامر
يف البنى التحتية خالل السنوات املقبلة ،وليس ذلك لتلبية حاجات
التنمية املستدامة يف ح ّد ذاتها فحسب ،بل لتوفري فُرص عملٍ ألعداد
هائلة من الشباب سيدخلون سوق العمل يف هذه السنوات أيضً ا.
لقد أ َّدى تخلّف نوعية البنى التحتية يف البلدان العربية إىل تعويق
بالليقني،
التدفقات التجارية يف ما بينها ،ورفع تكاليفها وإحاطتها ّ
األمر الذي ساهم يف الحؤول دون بلوغ هذه البلدان ما تستحقه من
مكانة يف أسواق الصادرات؛ ألنها تفتقد حصتها املمكنة يف أسواق
الصادرات .وبالفعل ،مث ّة ما يشري إىل أ ّن املنطقة العربية فقدت
حصتها يف ع ّدة مجاالت تصديرية بسبب انخفاض تنافسية بناها
ونتبي من خالل الجدول (أ  )1 -والشكل (أ  )1 -ال ُرتب
التحتيةّ .
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التي تحتلها بعض البلدان العربية مبقياس نوعية البنى التحتية فيها،
مقارن ًة ب ُرتب بعض البلدان املتقدمة اقتصاديًّا.
لقد شهدت البلدان العربية ،املصدرة للطاقة ،خالل العقدين
األخريين منذ التسعينيات ،استثامرات كبري ًة يف البنى التحتية
ساهمت من دون ّ
شك ،إىل ح ّد بعيد ،يف التنمية االقتصادية ورفع
مستويات العاملة .ويف الوقت نفسه ،كان مث َّة تفاوت كبري ،من
الناحيتني الكم ّية والنوع ّية ،بني هذه البلدان يف مستويات البنى

كل بلد منها .وال ّ
شك يف أ ّن هذا التفاوت ينعكس
التحتية املنجزة يف ّ
كل بلد من خدمات البنى التحتية يف املستقبل.
عىل تقدير حاجات ّ
ويبني الجدول (أ  )2 -الحالة الراهنة للبنى التحتية املتاحة يف أقطار
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مقارن ًة مبرشق آسيا والباسيفيك .كام
يبني الجدول (أ  )3 -الحد األدىن من اإلنفاق السنوي املطلوب يف
املكونات الرئيسة للبنى التحتية املادية عىل امتداد عرشة أعوام،
ابتداء من عام .2005

الجدول (أ )1 -
البلد

الرتبة من أصل  155بلدً ا

نوعية البنى التحتية مبؤرش رقمي من  1إىل 5

اإلمارات

17

3.84

قطر

34

3.23

السعودية

35

3.22

املغرب

39

3.14

البحرين

43

3.08

مرص

45

3.07

تونس

54

2.88

الكويت

61

2.82

اليمن

74

2.62

سورية

84

2.54

األردن

91

2.48

لبنان

102

2.41

الجزائر

139

2.02

العراق

146

1.92

ليبيا

152

1.75

جيبويت

154

1.52

املصدرWorld Bank, Logistics Performance Index 2012 :
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الشكل (أ )1 -
ُرتب األقطار العربية يف وفرة بناها التحتية ونوعيتها مبقاييس املقارنة العاملية

املصدر :املرجع نفسه .الجدول (أ – )2

البنى التحتية املتاحة يف أقطار املنطقة العربية مقارن ًة بأقطار أوروبا وآسيا الوسطى متوسط السنوات ()2008 – 2005
القطاعات

األقطار املستوردة للطاقة
* OIC

األقطار املصدرة للطاقة
** OEC

دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
*** GCC

كثافة شبكة الطرق املعبدة
(عدد الكيلومرتات لكل  1000كم 2من األرض املستغلة)

3220

618

16907

كثافة االتصاالت الهاتفية
(املشرتكون يف خطوط الهواتف الثابتة والنقالة
لكل  1000شخص من عدد السكان)

535

538

1351

سعة الطاقة الكهربائية املولدة
(مليون كيلو واط ساعة لكل مليون شخص)

0.3

0.4

2.9

0.92

اشرتاكات الكهرباء
(نسبة السكان املنتفعني بالكهرباء)

98

85

98

غري متوافر

مياه الرشب
(نسبة السكان املنتفعني باملياه النقية)

93

79

97

94

الرصف الصحي
(نسبة السكان املنتفعني بالرصف الصحي)

84

81

99

90

املصدرWorld Bank Development Indicators :
* األقطار املستوردة للطاقة  ،Oil importing countriesوهي :جيبويت ،ومرص ،واألردن ،ولبنان ،واملغرب ،وتونس ،والضفة الغربية وقطاع غزة.
** األقطار املصدرة للطاقة  ،Developing oil exporting countriesوهي :الجزائر ،وإيران ،والعراق ،وليبيا ،وسورية ،واليمن.
*** (البحرين ،والكويت ،وعامن ،وقطر ،والسعودية ،واإلمارات).

أقطار أوروبا وآسيا
الوسطى ECA
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الجدول (أ – )3
حاجات اإلنفاق السنوي يف البنى التحتية يف املنطقة العربية طوال عرش سنوات ابتدا ًء من عام 2005
(القيمة :مليون دوالر)

القطاعات

األقطار املستوردة
للطاقة

األقطار املصدرة للطاقة

دول مجلس التعاون

املجموع

الطرق واملواصالت
الطرق املعبدة
الطرق غري املعبدة
السكك الحديد
املوانئ

8575
5448
2246
428
452

22492
12088
9497
639
268

14453
3956
9461
75
960

45519
21492
21204
1143
1680

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خطوط الهواتف الثابتة
خطوط الهواتف املحمولة

3021
696
2325

4707
1464
3243

1559
259
1300

9287
2419
6868

الكهرباء
توليد الكهرباء
الكهرباء املنتفع بها

9894
8214
1680

18607
16467
2140

17602
17139
463

46103
41820
4283

املياه والرصف الصحي
املياه
الرصف الصحي

1764
745
1019

2497
1040
1458

647
190
457

4908
1975
2934

املجموع

23254

48303

34261

105818

حصة كل مجموعة من األقطار

%22

%46

%32

%100

اإلنفاق يف االستثامرات الجديدة

10261

20739

15786

46786

قيمة الصيانة

12992

27564

18475

59032

املصدرWorld Bank data :
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الملحق (ب)
(الجداول اإلحصائية)
الجدول (ب )1 -
مستوى احتياطيات العمالت األجنبية يف بلدان العامل (مليار دوالر أمرييك)
السنة

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

العامل بأرسه

1936

4320

5251

6700

7337

8163

9258

البلدان املتقدمة

1217

2079

2253

2432

2491

2779

3093

البلدان النامية والناشئة

719

2241

2999

4267

4846

5384

6165

الدولة

املصدرStephany Griffith-Jones, "South-South Financial Cooperation,", UNCTAD, March 2012 :

الجدول (ب ) 2 -
ميزان املدفوعات الخارجية للدول العربية املستوردة للطاقة
فائض ( ، )+عجز ( ،)-الحساب الجاري (مليون دوالر أمرييك)
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

جيبويت

17-

171-

225-

71-

50

172-

122-

األردن

2635

412

1415-

3349-

4504-

5484-

6972-

لبنان

1726-

2875-

2054-

1244-

1882-

3468-

5694-

موريتانيا

1116-

1605-

4103-

6741-

7552-

4859-

1663-

املغرب

1411

122-

4528-

4971-

3925-

8000-

9571-

السودان

4605-

2622-

2256-

3846-

680-

768

5282-

سورية

920

460

472

1030-

367-

0

0

تونس

619-

917-

1711-

1234-

2104-

3386-

3773-

فلسطني

913-

249

764

713-

691-

2205-

2000-

اليمن

206

1508-

1251-

2565-

1381-

1029-

1000-

مجموع البلدان العربية املستوردة للطاقة

3824-

8699-

16307-

25764-

23036-

27835-

36077-

الدولة

املصدرIMF, Balance of Payments Yearbook :
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الجدول (ب )3 -
ميزان املدفوعات الخارجية للدول العربية املصدرة للطاقة (مليون دوالر أمرييك)
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

البحرين

2187

2907

2257

560

770

3247

2938

الكويت

45,312

41,330

60,239

28,384

36,958

67,157

79,209

عامن

5,664

2,462

5,019

–596

5,871

10,263

8,312

قطر

-

-

-

-

-

51,978

61,585

اإلمارات (الرقامن تقديريان)

-

-

-

-

-

67000

79000

السعودية

99,066

93,379

132,322

20,955

66,751

158,545

164,764

مجموع بلدان مجلس التعاون

-

-

-

-

-

358190

395808

الجزائر

28,923

30,631

34,440

401

12,146

17,690

12,247

العراق

2681

15519

28440

1129-

6488

26126

29541

ليبيا

22170

28510

35702

9381

16801

3192

23836

مجموع البلدان العربية املصدرة للطاقة

405198

461432

مجموع البلدان العربية املستوردة للطاقة

27835-

36077-

مجموع البلدان العربية

377363

425355

الدولة

املصدرIbid. :

الجدول (ب )4 -
ميزان املدفوعات الخارجية ملجموعة دول بريكس (مليون دوالر أمرييك)
السنة

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

مجموع دول بريكس

314736

398833

445230

231796

193356

104690

94785

الصني

231843

353183

420569

243257

237810

136097

193139

الربازيل

13621

1551

28192-

24306-

47273-

52480-

54246-

الهند

9299-

8076-

30972-

26186-

54516-

62518-

91471-

روسيا

92316

72193

103935

50384

67452

97274

71432

جنوب أفريقيا

13745-

20018-

20110-

11353-

10117-

13683-

24069-

الدولة

املصدرIbid. :

