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غرف التجارة 
وال�صناعة - 

البحرين

لرئي�س  الأخرية  الت�أكيدات  من  الرغم  على 
�صندوق النقد الدويل ب�أن التدابري التي اتخذت 
ملواجهة تداعي�ت الأزمة امل�لية الع�ملية غري 
ك�فية، واأن ع�م 2009 هو ع�م �صديد اخلطورة 
اأجمع  الع�مل  واأن  الع�ملي،  لالقت�ص�د  ب�لن�صبة 
للمرة  الع�م  هذا  انكم��س  ح�لة   من  يع�ين 

الأوىل منذ احلرب الع�ملية الث�نية.
التي  القت�ص�دية  التق�رير  من  الرغم  وعلى 
�صتتعر�س  التي  القت�ص�دية  ال�صدمة  ب�ن  ترى 
�صتكون  اخلليجي  التع�ون  جمل�س  دول  له� 
واأنه  ب�لق�صرية،  لي�صت  لفرتة  و�صتمتد  ح�دة، 
يف ظل الظروف الراهنة �صيكون اأم�م ال�رشك�ت 
اأولوي�ت، الأوىل  واملوؤ�ص�ص�ت اخلليجية ثالث 
جديد،  جت�ري  ن�ص�ط  اإيج�د  حول  تتمحور 
توفر  والث�لثة  التك�ليف،  خف�س  والث�نية 

وا�صتمرارية التدفق�ت النقدية.
الت�أثريات  و�صوح  ومن  ذلك،  من  الرغم  على 
الن�جمة عن الأزمة امل�لية الع�ملية على الكثري 
من القط�ع�ت القت�ص�دية يف منطقة اخلليج، اإل 
القت�ص�ديني  وبع�س  امل�صئولني  من  كثرًيا  اأن 
املنطقة  ت�أثر  اأن  على  ي�رشون  املنطقة  يف 
حمدوًدا  �صيقي  لالأزمة  املوؤملة  ب�لتداعي�ت 
ولن ي�صتدعي اأي خطط ع�جلة لالإنق�ذ.. اإل اأن 

�ص�مل  ال�صيخ  الكويتي،  املركزي  البنك  حم�فظ 
التوقع�ت  تلك  خ�لف  ال�صب�ح،  العزيز  عبد 
الأزمة  من  الق�دم  ب�أن  موؤخًرا  �رشح  حيث 
يجب  واأنه  واقع ح�لًي�،  هو  اأ�صواأ مم�  امل�لية 
املتوقعة  الآث�ر  نعي  كي  واقعيني  نكون  اأن 
يك�د  راأي  وهو  الآن،  من  جيًدا  له�  ونت�صدى 
اخلليج  موؤ�ص�صة  ع�م  مدير  طرحه  م�  مع  يتفق 
ل�صم�ن ال�صتثم�ر، فهد را�صد الإبراهيم، الذي 
عم�  التغ��صي  ميكن  ل  ب�أنه  الآخر  هو  اعرتف 
من  جديدة  اأرق�م  من  يوم  فجر  كل  لن�  يحمله 
اخل�ص�ئر ال�صخمة التي ترتبت على هذه الأزمة، 
وعن العمق الذي �صي�صل اإليه اأثره� خ��صة فيم� 
يتعلق مبعدلت النمو التي �صبق توقعه� للمنطقة، 
مم� ي�صتدعي اإع�دة النظر بكل م� مت التخطيط له 

قبل الأزمة.  
فعاًل  حدث  م�  هذا  اأن  جًدا  الوا�صح  ومن 
نف�صه�  جتد  ب�تت  التي  اخلليجية  للدول  ب�لن�صبة 
م�صطرة لفرملة كثري من طموح�ته� وم�ص�ريعه� 

واإ�صالح�ته� القت�ص�دية.
ب�أن  توؤكد  وا�صحة  دعوات  هن�ك  ك�نت  واإذا 
الظروف  ظل  يف  الدول  هذه  حتت�جه  م�  اأكرث 
الإ�صالح�ت  طريق  على  الثب�ت  هو  الراهنة 
لبد  الأزمة  هذه  اأن  زاوية  من  القت�ص�دية، 

خطط اإنقاذ اقت�سادي ... للخروج من الأزمة باأقل اخل�سائر املمكنة

خليل يو�صف

ملفات األزمة

جمل�س التعاون اخلليجى
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�صندوق النقد الدويل:
من املتوقع تباطوؤ النمو االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون يف عام 2009 لي�صل اإىل %3.5، مقابل 

%6.8 يف عام 2008، و%5.3 يف عام 2007، وذلك جراء انخفا�س اأ�صعار النفط.

من الوا�صح 
اأن الدول 
اخلليجية 
باتت جتد 
نف�صها م�صطرة 
لفرملة كثري 
من طموحاتها 
وم�صاريعها 
واإ�صالحاتها 
االقت�صادية.

جديد  عهد  وا�صتهالل  التنبيه  اإىل  تدفع  اأن 
اأقوى نحو العتم�د على  اأعمق وعزمية  بوعي 
ب�لأنظمة  املطلقة  الثقة  من  والتخفيف  الذات، 
على  والتك�ء  الغربية،  القت�ص�دية  والعقلية 
كبديل  الإ�صالمية  امل�لية  والأنظمة  الأدوات 
هذه  وان  الع�ملية،  امل�لية  لالأنظمة  فع�ل 
الدعوات  ج�ءت مقرونة بت�رشيح�ت اأكرث من 
م�صئول حكومي ـ يف اأكرث من دولة خليجية ـ ب�ن 
دول جمل�س التع�ون تتمتع يف الوقت احل��رش 
بظروف اأف�صل من اأي منطقة يف الع�مل للتع�مل 
مع الأزمة الع�ملية، وحت�صني اقت�ص�ده� اأم�م 
معدلت  على  واملح�فظة  ال�صلبية،  اآث�ره� 
امل�ص�ريع  اإجن�ز  يف  وال�صتمرار  ع�لية،   منو 
التنموية عرب تبني �صي��ص�ت اقت�ص�دية تتن��صب مع 
ظروف الدورة احل�لية التي مير به� القت�ص�د 
الع�ملي، وهو الأمر الذي اأكد عليه مدير ع�م 
العالق�ت القت�ص�دية الدولية ب�لأم�نة الع�مة 
العوي�صق،  العزيز  عبد  د.  التع�ون،  ملجل�س 
بحث   2009 م�ر�س   8 عقد مب�صقط يف  لق�ء  يف 
تداعي�ت الأزمة امل�لية الع�ملية على القت�ص�د 
اخلليجي. وم� ق�له د.العوي�صق اأكد عليه اأكرث 
احل�ل  واقع  يبقى  ولكن  خليجي،  م�صئول  من 
يثبت اأن دول اخلليج ل ت�صتطيع اأن تكون مبن�أى 

اأن هذه  بدليل  الأزمة وتطوراته�  ت�أثريات  عن 
توجه�ت  وعطلت  قط�ع�ت  م�صت  الت�أثريات 
اقت�ص�دية عديدة يف املنطقة ب�عرتاف م�صئولني 
مقتنعني  الآن  ب�توا  اأنهم  الوا�صح  خليجيني من 
من  ب�خلروج  لهم  ي�صمح  مب�  العمل  عليهم  ب�أن 

تداعي�ت الأزمة ب�أقل اخل�ص�ئر.
القط�ع  على  امل�لية  الأزمة  اآث�ر  وبخالف 
امل�يل اخلليجي، وعن ا�صتثم�راته يف الأ�صواق 
الع�ملية، واعرتاف بع�س امل�ص�رف يف دول 
جمل�س التع�ون ب�لإعالن عن خ�ص�ئره� الن�جمة 
والت�أثري  امل�لية،  للمنتج�ت  تعر�صه�  عن 
وعلى  املنطقة  م�ص�رف  على  لالزمة  املتن�مي 
ال�صن�ديق  وت�أثر  اأ�صوله�،  قيمة  انخف��س 
والتي  اخل�رج،  يف  احلكومية  ال�صتثم�رية 
قدرت ا�صتثم�رات حكوم�ت دول التع�ون فيه� 
قبل الأزمة بحوايل 1.8 تريليون دولر، منه� 
اأن  واملتوقع  ب�لدولر،  مقيمة   60% حوايل 
%30 من  اإىل  تكون قد تعر�صت خل�ص�ئر ت�صل 
قيمة اأ�صوله� اأو اأكرث، بخالف ذلك ف�إن ت�أثريات 
امل�ص�ريع،  متويل  لت�صمل  متتد  بداأت  الأزمة 
يف  مت�صددة  املحلية  امل�ص�رف  اأ�صبحت  حيث 
اإقرا�س الأفراد واملوؤ�ص�ص�ت وال�رشك�ت، كم� 
اأن امل�ص�رف الأجنبية يف املنطقة اأوقفت كثرًيا 
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جمل�س التعاون اخلليجى

اأكرث ما 
حتتاجه 

دول جمل�س 
التعاون، يف 
ظل الظروف 

الراهنة، 
هو الثبات 
على طريق 
االإ�صالحات 
االقت�صادية.

من خطوط الئتم�ن.
ولعل البي�ن الذي اأ�صدرته غرفة جت�رة و�صن�عة 
البحرين والذي حذر من تبع�ت هذا الت�صدد يف 
الإقرا�س ويف منح الت�صهيالت الئتم�نية كفيل 
ب�تت  التي  بل واجلزع  القلق  يعك�س ح�لة  ب�أن 
حيث  تعي�صه�،  بحرينية  و�رشك�ت  موؤ�ص�ص�ت 
حذر البي�ن من اأن يوؤدي هذا الت�صدد اإىل انهي�ر 
امل�صنفة  ول�صيم�  عديدة،  �رشك�ت  واإفال�س 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�ص�ت  دائرة  يف 
العق�ر  قط�ع  على  الت�أثري  اإىل  الأزمة  وامتدت 
من  وذلك  وال�صتثم�ر،  والبن�ء  والإ�صك�ن 

ن�حيتي انخف��س الطلب وانخف��س التمويل.
واأ�صبح الكثري من املتع�ملني واملعنيني ب�صئون 
يف  العق�رية  الطفرة  ب�أن  يرون  ال�صوق  هذا 
البحرين قد انتهت، وذلك بعد معدلت اإقرا�س 
القط�ع  لهذا  التج�رية  امل�ص�رف  من  ع�لية 
التج�رية  القرو�س  جممل  من   26% ق�ربت 
يف البحرين ع�م 2007 وبداي�ت ع�م 2008، 
والقيود  احل��صل  الت�صدد  �صوء  يف  انه  اإل 
املفرو�صة على ت�صهيالت الئتم�ن امل�رشيف يف 
القط�ع العق�ري ـ �صواء يف البحرين اأو يف بقية 
دول جمل�س التع�ونـ  فقد ب�ت هذا القط�ع ي�صهد 
والتمويل  الطلب  �صعيد  على  ح�دة  انخف��ص�ت 

ال�صتثم�رات  حجم  ك�ن  اأن  بعد  وال�صتثم�ر، 
يف القط�ع العق�ري اخلليجي يقدر يف ال�صنوات 
القليلة امل��صية بنحو تريليوين دولر اأمريكي، 
الن�جت  اأكرث من �صعف  اأو  تقريًب� �صعف  وهي 
املحلي الإجم�يل لدول جمل�س التع�ون ال�صت.

ب�أن  الدويل  النقد  �صندوق  توقع�ت  واأم�م 
جمل�س  دول  يف  القت�ص�دي  النمو  يتب�ط�أ 
التع�ون يف ع�م 2009 لي�صل اإىل %3.5 مق�بل 
%6.8 يف ع�م 2008، و%5.3 يف ع�م 2007 
العديد  ف�إن  النفط،  اأ�صع�ر  انخف��س  جراء 
ـ  الدول  هذه  اأم�م  م�ثلة  بقيت  التحدي�ت  من 
اأبرزه� النخف��ص�ت احل�دة يف اأ�صواق امل�ل 
اخلليجية، واإعالن عدد من املوؤ�ص�ص�ت امل�لية 
اخلليجية عن تكبد خ�ص�ئر ف�دحة، وانخف��س 
معه�  تزامن  والعق�رات،  املوجودات  اأ�صع�ر 
تقلب�ت ح�دة �صهدته� اأ�صواق امل�ل والئتم�ن 
على  حدة  اأكرث  موؤ�رشات  وبروز  الع�ملية، 
اإىل  اأدى  ذلك  كل  الع�ملي،  القت�ص�د  �صعف 
الأعم�ل  بيئة  على  وا�صحة  �صلبية  ت�أثريات 
وم�ص�ريع  التنمية،  برامج  وعلى  املنطقة  يف 

الإ�صالح القت�ص�دي.
يف  تتمثل  رك�ئز  على  بنيت  امل�ص�ريع  فهذه 
الأموال  النفط وتدفق روؤو�س  اأ�صع�ر  ارتف�ق 

بنحو  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  يقدر  اخلليجي  العقاري  القطاع  يف  اال�صتثمارات  حجم  كان 
التعاون  جمل�س  لدول  االإجمايل  املحلي  الناجت  �صعف  من  اأكرث  وهي  اأمريكي،  دوالر  تريليوين 

ال�صت.

تاأثرت ال�صناديق اال�صتثمارية احلكومية يف اخلارج، والتي تقدر ا�صتثمارات حكومات دول جمل�س 
التعاون فيها بحوايل 1.8 تريليون دوالر، حيث من املتوقع اأن تكون قد تعر�صت خل�صائر ت�صل اإىل 

%30 من قيمة اأ�صولها اأو اأكرث.

ملفات األزمة
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ب�مل�ص�رف  ال�صيولة  وتوافر  اخل�رجية، 
ب�تت  وكله�  منتع�صة  اأ�صهم  واأ�صواق  الوطنية، 

ت�صهد تراجع�ت ح�دة.
ف�لبحرين كنموذج تبنت روؤية اقت�ص�دية حتى 
يف  تطمح  روؤية  على  ارتكزت   ،2030 ع�م 
النتق�ل من اقت�ص�د ق�ئم على الرثوة النفطية 
اإىل اقت�ص�د منتج ق�در على املن�ف�صة، ويتوىل 
ا�صتندت  كم�  التنمية،  عجلة  اخل��س  القط�ع 
ال�صلط�ت  عنه�  اأعلنت  وبرامج  م�ص�ريع  على 
امل�لية  الأزمة  تداعي�ت  اأن  اإل  البحرين،  يف 
الواقع  على  نف�صه�  فر�صت  التي  الع�ملية 
القت�ص�دية  التنمية  جمل�س  جعلت  البحريني 
يف  النظر  يعيد  القت�ص�دي  ب�ل�ص�أن  املعني 
والتوجه�ت  وامل�ص�ريع  الربامج  من  العديد 
ب�حلكومة  حدا  مم�  والتنموية،  القت�ص�دية 
اإىل تقلي�س الإنف�ق الع�م و�صغط امليزاني�ت، 
القط�ع�ت  من  الكثري  و�صع  الذي  الأمر  وهو 
منطلق  من  للغ�ية،  حرجة  اأو�ص�ع  اأم�م 
الدم  مبث�بة  هو  الع�م  احلكومي  الإنف�ق  اأن 
القت�ص�دي،  النظ�م  �رشايني  يف  يجري  الذي 
الت�صييق  يعني  النقدية  التدفق�ت  تقنني  واأن 
املزود  الرئي�صيني:  حموريه  على  ال�صوق  على 
حدا  مم�  )الطلب(،  وامل�صتهلك  )العر�س(، 
الإعالن  اإىل   واقت�ص�دية  جت�رية  بقط�ع�ت 
اتخذته�  التي  الأخرية  التق�صف  اإجراءات  ب�أن 
وعطلت  املرافق،  من  الكثري  �صلت  احلكومة 
الأزمة  اأعرا�س  واأظهرت  ال�صوق،  حمرك�ت 

ب�صكل وا�صح على ال�صطح.
القت�ص�دية  الفع�لي�ت  من  هن�ك  ك�ن  واإذا 
التق�صف  ينتقد  ل  ب�أنه  اأعلن  من  البحرينية 
اأو  التبذير  ي�صجع  ول  اإطالقه،  على  احلكومي 
الإنف�ق دون �صوابط، واأن التق�صف يعد اأمًرا 
اإل  الع�م،  امل�ل  على  احلف�ظ  اأجل  من  مهًم� 
اأن هوؤلء يرون اأن ذلك يجب اأن يكون مب� ل 
امل�رشوع  وعلى  القت�ص�د،  حركة  على  يوؤثر 
الروؤية  يف   املتمثل  القت�ص�دي  الإ�صالحي 

وال�صرتاتيجية القت�ص�دية للبحرين.
تداعي�ت  اأن  على  يراهن  من  هن�ك  يبقى 
ودول  البحرين  على  الع�ملية  امل�لية  الأزمة 
جمل�س التع�ون ع�مة على خططه� وم�ص�ريعه� 
ت�أخذ  مل  اقت�ص�دي�ته�  لإ�صالح  وتوجه�ته� 
مداه� املتوقع حتى الآن، وقد تت�صح مع�مله� 
مع منت�صف ع�م 2009، مع اإقرار املوازن�ت 
الأول  الن�صف  نت�ئج  ظهور  ومع  الع�مة، 
والأعم�ل  امل�ل  موؤ�ص�ص�ت  من  الكثري  لأعم�ل 
ت�ص�رع  اأن  غريًب�  لي�س  ولذا  املنطقة.   يف 
اإنق�ذ  خطط  تدار�س  اإىل  املنطقة  دول  بع�س 
الأزمة  من  للخروج  للنمو،  حمفزة  اقت�ص�دية 

الراهنة ب�أقل اخل�ص�ئر املمكنة.

دولر  مليون   2.5
ا�ستثمارات موؤ�س�سة اخلليج
موؤ�ص�صة اخلليج لال�صتثم�ر التي تعد اإحدى املوؤ�ص�ص�ت 
يف  ك�صفت  امل�لية،  اخلدم�ت  جم�ل  يف  اخلليجية 
جمل�س  دول  يف  ا�صتثم�راته�  اإجم�يل  عن  له�  تقرير 
التع�ون بنه�ية ع�م 2008، وق�لت اإنه� بلغت 5572 
اإنت�ج  قط�ع�ت  يف  م�رشوًع�   40 يف  دولر،  مليون 
الكهرب�ء وحتلية املي�ه، واخلدم�ت امل�لية، وقط�ع 
اإنت�ج  وقط�ع  والبرتوكيم�وي�ت،  احلديد  �صن�ع�ت 
مواد البن�ء. ويف الوقت الذي يقر فيه التقرير بت�أثر 
قيمة ا�صتثم�رات املوؤ�ص�صة �صواء الع�ملية اأو اخلليجية 
اأن  اإىل  ي�صري  اأنه  اإل  الع�ملية،  امل�لية  الأزمة  جراء 
دول جمل�س التع�ون امل�ص�همة يف املوؤ�ص�صة ك�ن له� 
دور كبري يف تعزيز الكف�ءة امل�لية للموؤ�ص�صة وتوفري 

ال�صيولة الالزمة له�.

اإن�ساء مركز اعتماد 
لدول جمل�س التعاون
لدول  اعتم�د  مركز  اإن�ص�ء  ترتيب�ت  ح�لًي�  يجري 
املجل�س  لدول  العتم�د  خدمة  يقدم  التع�ون  جمل�س 
ومنح  والتفتي�س،  والختب�ر  الفح�س  جم�لت  يف 
ال�صه�دات للجه�ت احلكومية اأو اخل��صة اأو الأجنبية. 
التقيي�س  هيئة  ع�م  اأمني  ـ  الله  العبد  اأنور  د.  ويرى 
لدول جمل�س التع�ون اخلليجي ـ اأن اإن�ص�ء هذا املركز 
�صيهيئ ق�عدة لالعرتاف املتب�دل ب�خلدم�ت املقدمة 
م�صرًيا  الع�مل.  دول  لبقية  وكذلك  املجل�س،  بدول 
الأوىل  املرحلة  يف  �صتطبق  العتم�د  برامج  اأن  اإىل 
واملع�يرة،  الختب�ر  خمتربات  اعتم�د  جم�لت  على 
البن�ء  خمتربات  واعتم�د  التفتي�س،  جه�ت  واعتم�د 
اخلليجية  التقيي�س  هيئة  اأن  اإىل  اأ�ص�ر  كم�  والت�صييد. 
موحد  خليجي  قي��س  نظ�م  م�رشوع  م�صودة  اأنهت 
واملتع�رف  املعتمدة  الدولية  الأنظمة  مع  يتم��صى 
تطوير  يف  النظ�م  هذا  ي�ص�هم  اأن  ويوؤمل  عليه�، 
القي��ص�ت واملع�يرة، واأن  اأعم�ل  الثقة يف  وحت�صني 
واملوؤ�ص�ص�ت  ال�صن�عية  املوؤ�ص�ص�ت  احتي�ج�ت  يخدم 
القي��س  مبج�ل  والرتب�ط  العالقة  ذات  الأخرى 
واملع�يرة وامل�ص�عدة على توحيد ت�رشيع�ت واأنظمة 

املرتولوجي� الق�نونية.

م�صئولون 
حكوميون: 

دول جمل�س 
التعاون تتمتع 

يف الوقت 
احلا�رض 

بظروف اأف�صل 
من اأي منطقة 

يف العامل 
للتعامل 

مع االأزمة 
العاملية، عرب 
تبني �صيا�صات 

اقت�صادية 
تتنا�صب مع 

الظروف 
احلالية 

التي مير 
بها االقت�صاد 

العاملي.

مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة


