أهم مخرجات عدد أكتوبر/تشرين األول  2021من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي

• ال ي زال التعافي الهش مستم را ،ومن المتوقع ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة
قدرها  %4,1في عامي  2021و 2022على الس واء بعد ما شهده من انكماش حاد العام الماضي .وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
يتوقع ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها  %4,3في  2021و  %4,1في .2022
•

وأحرزت المنطقة تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري .فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي ،تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط
وأخرى من اقتصادات األس واق الصاعدة (مثل أذربيجان واألردن وكازاخستان والمغرب) من إحراز تقدم في نشر اللقاحات .وباإلضافة
إلى ذلك ،يتضح من ال بيانات المتاحة عن النصف األول من عام  2021أن التعافي جار رغم الموجات الجديدة من تفشي الفيروس.
وتحسنت اآلفاق المتوقعة لالقتصادات المصدرة للنفط في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.

• ومع ذلك ،فإن التعافي متباين وغير مكتمل ،فضال عن ظهور تحديات جديدة:
 oموجة جديدة من الجائحة تلحق الضرر بالبلدان التي تحرز تقدما ضعيفا في عمليات التلقيح .فالبلدان منخفضة الدخل والدول
الهشة والمتأثرة بالصراعات تعتمد في الوقت الراهن على المبادرات متعددة األطراف من أجل الحصول على اللقاحات وال تزال

متأخرة عن الركب.
 oتصاعد التضخم مع تراجُع الحيز المتاح للتصرف من خالل السياسات الكلية  :فارتفاع التضخم يقلص الحيز المتاح من السياسة
النقدية ،مما يزيد التحديات التي يفرضها ضيق الحيز المالي  .وإضافة إلى ذلك ،فإن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد مخاطر انعدام
األمن الغذائي ،ال سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
 oاستمرار مسا ارت التعافي المتباعدة في ظل مخاوف من حدوث ندوب اقتصادية :فعلى المدى المتوسط ،من المتوقع أن يظل

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل األزمة بح والي  %2,4في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبنحو

 %6,9في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
 oتزايد عدم المساواة .تعرضت العمالة األقل مهارة والشباب والنساء والعمالة المهاجرة ألشد الضرر من جراء الجائحة ،وكذلك
الشركات الصغيرة ،ال سيما في القطاعات كثيفة المخالطة.

•

وتت راكم المخاطر ومواطن الضعف في ظل ازدياد عدم اليقين ح ول سرعة التغلب على الجائحة .وتتضمن المخاطر في هذا الشأن

حاالت التأخر في التطعيمات؛ وتشديد األوضاع المالية العالمية؛ واإلنهاء المبكر للدعم المقدم من خالل السياسات؛ واستمرار التضخم؛
واالضطرابات االجتماعية والمخاطر الجغرافية-السياسية واألمنية ،والصدمات المناخية.
•

ويتعين على المنطقة التصدي لبضعة تحديات رئيسية:

 oتحقيق استقرار الدين :أدت زيادة نسب الدين وااللتزامات االحتمالية في عام  2020إلى تردي توقعات استقرار الدين في بعض
البلدان ،وال سيما إذا طال أمد تحقق التعافي ،وارتفعت أسعار الفائدة ،وتأخر تنفيذ التصحيح المالي.

 oضعف تعافي التوظيف :ارتفع متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى إلى  %10,7في عام - 2020
ب واقع  %11,6في الشرق األوسط وشمال إفريقيا و  %8,7في القوقاز وآسيا الوسطى  -متجاوزا بدرجة كبيرة المعدالت المشاهدة

أثناء األزمات األخرى في اآلونة األخيرة .ولم يشكل النشاط غير الرسمي هامشا وقائيا ،نظرا لتأثير تدابير اإلغالق العام .وفي

غياب اإلصالحات الطموحة ،ربما يلزم تحقيق نمو يقارب  %10في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وأفغانستان
وباكستان وأكثر من  %8في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لتثبيت معدالت البطالة.
 oاألثر على قطاع الشركات :تعافى قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة ،ولكن الشركات الصغيرة وتلك العاملة في
القطاعات كثيفة المخالطة ال تزال متأخرة عن اللحاق بالركب .فقد استطاعت الشركات التي تتمتع بالقدرات في مجال التكن ولوجيا

الرقمية وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهوامش سي ولة كبيرة قبل األزمة أن تخفف جزئيا من حدة آثار الجائحة.
ورهن ا بق وة التعافي والدعم المقدم من خالل السياسات ،هناك نسبة من الشركات تتراوح بين  %15و  %25قد يتعين إعادة هيكلتها
أو تصفيتها .وقد يترتب على ذلك انتقال آثار التداعيات إلى البنوك المنكشفة على تل ك الشركات وتقييد توفير االئتمان في السن وات

القادمة.
•

المفاضالت بين السياسات :سوف ي واجه العديد من الشركات مفاضالت صعبة بين السياسات في سياق التعامل مع آثار الجائحة،
ال سيما مع زيادة تقلص الحيز المتاح من السياستين المالية العامة والنقدية على الس واء .ولبناء التعافي األكثر فعالية ،يتعين أن تتسم
السياسات بالشمول وأن تستفيد من أوجه التضافر.
 oاللقاحات :ال يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو األ ولوية القصوى على المدى القصير من أجل إنقاذ األرواح،

ودعم التعافي ،وتضييق فج وة التباعد .وسوف يكون التعاون القوي على المستويين العالمي واإلقليمي عامال حيويا لتحقيق هدف

الوصول بنسبة التلقيح إلى  %40على األ قل من سكان المنطقة بنهاية العام الجاري و %70على األقل مع نهاية النصف األول
من عام .2022
 oالدعم من المالية العامة :ينبغي أن يكون أي دعم إضافي موجها بدقة للمستحقين ،وأن ُيراعى التدرج واإلفصاح الجيد في البلدان
التي تتمتع بحيز مالي أوسع عند سحب الدعم في نهاية ا لمطاف .أما البلدان التي ال يتوفر لديها الحيز المالي ،فسوف يتعين
عليها ضبط أوضاعها المالية على الرغم من التعافي الهش ،مع إبراز أهمية جودة الضبط المالي وعناصره.
 oالدعم من السياسة النقدية :إذا تبين استمرار التضخم ،قد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفالت
ركيزة التوقعات التضخمية.

 oأطر السياسات الكلية :سيكون تحسين أطر السياسات عامال مهما للحد من المفاضالت .وعند تنفيذ إجراءات الضبط المالي
ينبغي أن ترتكز على خطة م الية موثوقة متوسطة األجل تعكس بوضوح مدى بقاء الدين في حدود مستدامة .ومن شأن التحسينات
المدخلة على أطر السياسة النقدية ووضوح استراتيجيات الت واصل تعزيز المصداقية ومساعدة البلدان على االستجابة بفعالية

لتصاعد التضخم.
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 oالسياسات المالية :يشكل التدرج في سحب الدعم المقدم للقطاع المالي  -على نحو يتجنب وقوع حاالت اإلفالس مع توجيه الدعم
للشركات التي تتمتع بمقومات البقاء  -عامال حيويا في تعزيز القطاع الخاص.

 oأس واق العمل :يمثل تشجيع إعادة توزيع العمالة أهمية بالغة بمجرد رسوخ التعافي ،بما في ذلك من خالل تحسين خدمات التوظيف
العامة وتوسيع نطاق التدريب المهني ،وال سيما بالنسبة للعمالة من الشباب والنساء .ويتعين أن تصبح أس واق العمل أسرع استجابة

للنمو وذلك بالعمل على تنفيذ اإلصالحات ال رامية إلى الحد من األنشطة غير الرسمية ،وترشيد معدالت التوظيف الكبيرة في
القطاع العام ،وتخفيض األعباء التنظيمية عن كاهل قطاع األعمال.
• االستعداد لمرحلة جديدة باالستثمار في التعافي التحويلي :أتاحت األزمة بارقة أمل باال نتقال إلى نموذج إنمائي يؤدي إلى تحقيق نمو
أكثر خضرة يتسم بالصالبة واالستدامة واالحت وائية.
 oتقليص دور الد ولة :إعادة توجيه تركيز الد ولة نحو الصحة ،والتعليم ،وتوسيع نطاق شبكات األمان االجتماعي .وعلى مسار م واز،
فإن إجراء إعادة تقييم شاملة لألهداف النهائية للمؤسسات المملوكة للد ولة ونظم حوكمتها ،إلى جانب إجراء إصالحات تنظيمية

لتعزيز التنافس ،يشكالن أهمية بالغة ل تحديد طبيعة المخاطر على المالية العامة والحد منها مع تشجيع االبتكار والنمو في القطاع
الخاص.

 oاالستفادة من االتجاهات العالمية :توسيع نطاق التكن ولوجيات الرقمية ،التي كانت عامال أساسيا في االستجابة لم واجهة األزمة،
سوف يساعد في إقامة شبكات األمان ،وخلق قطاعات جديدة م ولدة للنمو ،وضمان استمرار قدرة المنطقة على المنافسة عالميا.

 oمعالجة قضايا المناخ :االستثمار في التكن ولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ للتصدي ألزمة وجودية وخلق فرص العمل
الجديدة سيتطلب تحركا عاجال على مستوى السياسات وتعاونا على الصعيد اإلقليمي.

 oصندوق النقد الد ولي :باإلضافة إلى الدعم الفني والمشورة على مستوى السياسات ،قدم الصندوق دعما تمويليا قدره  20مليار
د والر أمريكي ل بلدانه األعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة ،كما وزع حقوق سحب خاصة لتكملة األصول االحتياطية لدى
المنطقة بما يعادل  49,3مليار د والر أمريكي ،مما سيساعد البلدان األعضاء على التعامل مع المفاضالت بين السياسات.
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